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Ik ben een zakkenroller, maar dat ik dat ben, daar schaam ik mij niet voor. Wat ik pik geef ik niet 
terug. Dat is het principe. 
Ik was nog jong, toen heb ik eens een meisje gerold dat het avondblad verkocht. Was het nog 
Taishō, of net Shōwa geworden? Toentertijd was de avondkrant twee bladen voor drie cent. 
Dat het zielig was, daar dacht ik niet aan. Ze stond nou eenmaal in de regeringswijk die ik mijn 
werkterrein gemaakt had. Voor mij was het business.
Toch zat ik er een beetje mee, dus was ik opgelucht te zien dat zij er de avond daarna ook weer 
stond. 
Maar nu zat, terwijl zij om kopers te trekken, kling klang, met een bel stond te zwaaien, een 
haveloze hond aan haar voeten met mistroostig afhangende oren.
Pech, dacht ik. Dat zal ter beveiliging zijn.
Ik stak haar wat kleingeld toe en vroeg om de avondkrant. ‘Is dat jouw hond?’ sprak ik haar aan.
‘Nee, hij is zomaar aan komen lopen. En ik gaf hem niet eens iets te eten of zo.’
De hond keek op naar mijn gezicht met lege ogen.
‘Koop hiermee maar iets voor hem.’
Ik drukte haar het geld van gisteravond in de hand en ging er vlug vandoor. Voor zo’n gebaar 
schaamde ik mij juist wel.
Daarna, voor enige dagen, zag ik het meisje niet meer. Nou ja, misschien stond zij wel op haar 
straathoek, maar ik deed elders mijn zaken. In louter geestdodendheid waren de ongezonde  
dagen voortgegaan.
Mijn werk was een stapje bergafwaarts gegleden toen een makker van vroeger iets van zich liet 
horen; we zouden elkaar ‘s avonds treffen. Een makker was hij, maar het was er niet zo een: hij 
had een baan bij een bedrijf.
In die tijd, toen we gefascineerd van Gorki tot Tsjechov en Artsybashev lazen en, als we samen-
kwamen, niet konden laten vol vuur te blijven discussiëren, waren we allemaal jong. We zorg-
den dat we elkaar minstens elke drie dagen ontmoetten en over de straten diep in de nacht liepen 
we eindeloos rond en konden maar niet uit elkaar gaan.
‘Kijk nou eens, wat doen we toch een prachtig werk’,
zeiden we steeds op luchtige toon, maar zonder te merken wanneer precies raakten we toch uit 
elkaar en waren maanden en dagen als een pijl voorbijgevlogen. Iedereen kwam aan een vrouw, 
is nog vader geworden ook.
Toen ik op weg was naar de plek waar ik met mijn vriend had afgesproken was ik volledig mijn 
gezicht van nu vergeten. Plotseling hoorde ik een hond droevig janken.
Het was dat meisje van eerst, ze was die haveloze hond aan het slaan.
De hond drukte zich tegen de grond en terwijl het meisje maar doorging verroerde hij zich 
niet. Het meisje sloeg hem onbarmhartig met haar vlakke hand en toen, in schreien uitbarstend, 
knielde ze en drukte de hond tegen zich aan.
En aantal mensen keek zwijgend toe. Ik voelde de neiging te vluchten en rende naar de winkel 
waar mijn vriend wachtte.

Frans Verwayen

Isaka Yōko (1949)

Het verhaal van de zwerfhond



Volume 1, Nr. 2, Summer 2010

27

Die avond zou ik met mijn vriend de film ‘De Idioot’ gaan zien. Toen ik, met het beeld van het 
meisje en haar hond voor ogen schemerend, met mijn vriend de bioscoop uit kwam, was elke 
gedachte aan jonge meisjes of zoiets volledig uit mijn geest verdwenen.
‘Hé, dat doet toch denken aan toen,’
zei mijn vriend terwijl we tegenover elkaar thee zaten te drinken.
‘O ja, beslist,’
knikte ik nadrukkelijk en voelde iets diep mijn borst binnenstromen. 
Eén moment dreigden zelfs tranen tevoorschijn te komen.
‘Daar kunnen we niet over blijven snotteren’,
zei ik om mezelf een houding te geven. Dat was toen. Mijn vriend keek strak naar mijn gezicht,
‘Ik hoor dat je slecht kunt liegen…’
zijn vlezige, grote gezicht scheen plotseling dreigend dichtbij te komen.
Wat daarna kwam herinner ik mij niet goed. Ik nam afscheid van hem en zwierf  door de straten 
van een donkere buitenwijk. Ik dacht aan het meisje en aan de hond die roerloos bleef terwijl hij 
door dat meisje werd geslagen. Die hond alleen hield mij overeind.

Hij
Een ceder?

Zwart opgezwollen   is hij een mens?
Zoals een klein vlekje

Hij
Een oog?

Tot na zijn dood
Blijft zijn eenzaamheid bestaan

Zulke ceders
En ogen
In groten getale
Omringen
De doodkist waar ik levend in lig

Ook het licht van de zon, niet meer
Dan een gewoon delirium
Stolt hier verhard
En wordt
Maan

Tot aan de ondergang   nog maar
Even

Mist kroop omhoog vanuit het laagland, omhulde al snel mijn hele lijf en ik kleefde mijn beide 
handen aan de grond. En zo, op handen en voeten, ging in plaats van mij de regen, de stortbui 
rennend over de bosjes, de akkers, de paadjes en de overwegen.
De blaadjes van mijn bewustzijn werden een voor een geopend en ik voelde vreugde.
Zoals de hond die geslagen werd beefde ik.

Uit Hakoirehyō (Luipaard in doos)

Poetry by Isaka Yoko
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Opmerking van de vertaler

Dit ‘gedicht’ heeft met dat van Itō Hiromi, dat ik voor het vorige nummer vertaalde, gemeen dat 
er een min of meer samenhangend verhaal in verteld wordt in een stijl die zich beweegt tussen 
poëzie en proza. Bij de interpretatie van haar verhaal zadelt Isaka ons echter op met het probleem 
van een, al dan niet schijnbare, chronologische inconsequentie. Het rollen van het krantenmeisje 
vindt plaats aan het eind van de Taishō- of het begin van de Shōwaperiode, dus rond 1926. De 
film ‘De Idioot’ (Hakuchi) van Kurosawa Akira dateert van 1963. De makkelijkste oplossing 
zou zijn te zeggen dat het een beetje al te prozaïsch is dit soort moderne poëzie letterlijk te 
nemen, maar ik laat het aan de lezer over te beoordelen of dat werkelijk een oplossing is.

Frans. B. Verwayen

Isaka Yōko werd in 1949 in Tokyo geboren. Zij behoort tot de groep vrouwelijke dichters, 
spraakmakend in de jaren tachtig van de vorige eeuw, waar ook Itō Hiromi, van wie een ver-
taald gedicht in het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen, deel van uitmaakt. Naast dicht-
bundels zoals Chōrei (Ochtendceremonie, 1979) en Gigi (1982) publiceerde zij ook verhalend 
proza, essays en kritieken. De bundel Hakoirehyō, waaruit het bovenstaande gedicht afkomstig 
is verscheen in 2003.

Frans B. Verwayen studeerde achtereenvolgens Rechten en Japans aan de Universiteit Leiden. 
Van 1984 tot 2004 werkte hij als universitair docent bij de opleiding Talen en Culturen van 
Japan en Korea van deze universiteit. In 1987-’88 was hij een jaar lang als visiting scholar 
verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Tokyo. Hij is in 1996 gepromoveerd 
op zijn proefschrift Early Reception of Western Legal thought in Japan. Verder schreef hij Recht 
en rechtvaardigheid in Japan (Salomé-Amsterdam University Press, 2004).

Frans Verwayen


