
Het dadaisme Is in alie ianden in wezen hetzelfde doch in zijne uiting verschillend. In Frank
rijk waar het zich uit de philosofie van Bergson en de mystiek van L’Abbé Sorbon ont
wikkelde het meest bespiegelnd en vrij van tendenzen.
In Duitschland waar het zich uit de economische contrasten ontwikkelde meer politisch, in
Amerika meer practisch en constructief. In Holland?
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 Het was room als Amalia een „Verboden te rooken“ ... over het geheel genomen: een

geheelonthouder. Wie zou daar nog aarzelen.
Amalia leed zuurkool. Als oprispende frambozen-Iimonade.
Ondanks dat, was het tafellaken wit geschuurd. Zoo kon en mocht het niet verder gaan.
Dat was Amalia klaar.

Eindelijk kwam in haar de reddende gedachte op... Zij kocht zich zwarte lak. Een klein
leeg fleschje vol. Plotseling nam zij een bijl ter hand en hakte daarmede het fleschje open.
Zij had nu niet veel tijd meer te verliezen. Daarom liet zij, voorloopig, het tafellaken wit
en nam de Venusbuste ter hand. Het was een prachtstuk van een bustel Met marmer

overtrokken. Naakt. Een waar prachtstuk.
 Amalia lakte deze — voor de aardigheid — zwart. Daarna werd de kanarievogel gelakt

en zie als Amalia de kanarievogel weer in zijn kooi gezet had, zong het lieve diertje nog
slechts negerliedjes. Het was gewoonweg, wonderbaarlijk tot hoeveel troost de lak in
staat bleek!

De geheel familie stond onder hypnose der zwarte lak. Dan werd de heer des huizes ge
 lakt. Eerst werden zijn vingers zwart gelakt. De voeten waren, in tusschen, krampachtig
naar binnen gekromd. De vingernagels werden uitgeschoren. Dat maakte zoo ’n grappigen
indruk, dat de moeder hardop moest lachen.
Daarom nam Amalia de lakpenseel weer ter hand en lakte toen zijn oorlelletje.
De ooren zelf werden kersrood geverfd.
 Ik vermeld dit nadrukkelijk, daar dit maar een voorloopige maatregel was.
Later lakte Amalia nl. het geheele oor zwart.

Daarna nam zij witte lak. Eerst werd de rest der zwarte lak, wit gelakt. U hebt er geen
begrip van, waar dat ook lijkt!
Op deze eenvoudige wijze ontstond zwartgelakte, witte lak.

 In elk geval gaf dit kruizing van zwarte en witte lak. Eerst werd de neus van den heer des'

huizes wit gelakt. Dan zijn schoenen, wit, zijn cylinderhoed wit; de knoopen van zijn jas,
wit...

De lak was buitengewoon goed, droogde in twee seconden.
Nu was de heer des huizes klaar. De baard werd blank gepoetst en elk haartje kreeg eern
 klein wit gelakt puntje. Dat leek wel rijp.
Nu had Amalia eindelijk bereikt, wat zij wilde en bracht met de grootste voorzichtigheid! eifl
vol vertrouwen in de toekomst haar fleschje weg.
Daarna zou de poes geparfumeerd worden. Amalia koos hondenstank. En nu kwa:mi de
hoofdzaak: De heer des huizes werd van top tot teen met goede boter ingesmeeirdl.. Het
 kruis van zijn pantalon werd met zwavelzuur gereinigd. Ziet ge, zoo geprepareerd kon
hij getroost en rustig het eerste salpeterzuurlavement nemen.

* * *

En op deze eenvoudige wijze ontstond de stad Babylon. (Vertaling van v. D.)

1 Met nadruk zij hier vermeld, dat het hier betreffende zakje, van papier geplakt is, als in gebruikt voor
specerijen. 2 Pseudoniem van Josef Merz, Hannover.


