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Hrabal, Dam der Eeuwigheid nr. 24 

H E T G A A T NIET G O E D met Hrabal, hij heeft zijn schrijfmachine van 

het merk Underwood of Perkeo sinds vorig jaar niet meer aangeraakt 

voor een van zijn bekende literaire seances. Vloekend en tierend be

weegt hij zich tegenwoordig, moeizaam voortschuifelend, naar een van 

zijn Praagse stamcafes om daar soelaas te vinden voor zijn Goethe-

jicht, die van hem een humeurige en houterige man heeft gemaakt. Hij 

toont er zijn vrienden collage-albums, een bezigheid die hem onder de 

gegeven omstandigheden beter afgaat dan schrijven. Met schaar en Pritt-

stift creeert hij zo in een handomdraai de surreele realiteit die hij anders 

met veel woorden en moeizame aanslagen in letters placht neer te zetten. 

Bohumil Hrabal is eenentachtig en eindigt zijn carriere waar deze is 

begonnen: bij Jin Kolaf, zijn leeftijdgenoot en vriend die in Parijs woont 

en die de collage, rollage, frommelage in alle toonaarden heeft toege-

past, waardoor hij op dit vlak wereldberoemd is geworden. De cirkel 

lijkt zich te sluiten. Hrabal is op de terugweg naar de Dam der Eeuwig

heid, op retour en terug naar af, regressus adfuturum, zoals hij graag 

zelf met dit paradoxale begrip speelde in  Al te luide eenzaamheid  (ALE). 

Inspelend hierop raasde ik, 'progressus ad originem(ALE),  met de 

metro onder Praag en de Moldau door om bij de halte Palmovka in de 

wijk Liben uit te stappen. Ik had juist De tedere barbaar(TB)  vertaald, 

dat zich voor een groot deel in deze stadswijk afspeelt. Tot mijn schan-

de moet ik bekennen dat ik er nooit poolshoogte was komen nemen, 

hoewel Hrabal daar geruime tijd aan dat beroemd geworden adres Op 

de Dam woonde en het op diverse plaatsen in zijn werk literaire vorm 

gegeven had. 

Het metrostation wees me meteen via een lichtbak de weg: uitgang 

Na hrdzi (Op de Dam). Buitengekomen keek ik wat verdwaasd om me 

heen, als een bromvlieg die plotseling aan het zonlicht wordt bloot-

gesteld, zoals de vleesvliegen in  ALE.  Voor me lag meteen het straatje, 

maar de huisjes waren er zo laag als in het Gouden Straatje op de 

burcht, en ver weg van het centrum had nog niemand eraan gedacht 

deze piepkleine geveltjes van een vers kleurtje te voorzien. De reis met 
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