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W
aldemar kon intens genieten, zelfs van het zachte over-
hemd dat hĳ zelf gestreken had.
Hĳ ving gracieus harde klappen op, en behield al-
tĳd zĳn stralend opgewekte, zelfverzekerde glimlach.

Maar – en dat maakte hem zo bĳzonder – toonde ook zĳn ont-
roerende zachtheid, onzekerheid en twĳfel.
Hĳ meed de schĳnwerpers die zĳn vleugels zouden schroeien

en zocht de schaduw.
De schaduw, van waaruit hĳ alles zag – en tekende.
‘Ik was er altĳd bĳ,’ zei hĳ, ‘maar heb nooit iets meegemaakt.’
Onzin natuurlĳk, ik wist wel beter, maar wat hĳ wel nadrukkelĳk

vaststelde: hĳ was de waarnemer, de verslaggever die haarfijn zag en

voelde wat zich in de piste afspeelde, het circus, de barre wereld, het
leven waar hĳ zo zielsveel van hield, maar ook altĳd een beetje bang
voor was.

Hĳ had de gevoeligheid, misschien de overgevoeligheid van de
kunstenaar, maar zei nadrukkelĳk in ieder interview: ik ben il-
lustrator, geen kunstenaar. Ik hoef niet zo nodig. Niet geschapen
voor de loden last die een kunstenaar torsen moest.
Waldemar verbeeldde de lichtheid van het bestaan. En dat deed

hĳ geniaal met de vormgeving, de lay-out van kranten en tĳd-
schriften; met de tekeningen, karikaturen en onovertroffen por-
tretten die mĳn, onze geschreven krantenstukjes diepte en ge-
wicht gaven.

Wĳ waren vrĳwel even oud, Waldemar tien dagen ouder; het-
zelfde sterrenbeeld. Alle twee Vissen, eeuwige twĳfelaars, noes-
te werkers, huismussen, tobbers, geen wilde fratsen, en panisch
voor de deadline, of liever: het maagdelĳk witte papier waar het
eerste lĳntje, het eerste woord op moet. Dagenlang lopen om de
hete brĳ.
Slapeloze nachten. Maar zonder deadline ging het niet.

Wĳ Vissen weten wat lĳden is. Wĳ koesteren le goût du mar-
tyr. Maar wĳ blĳven vrolĳk en vriendelĳk, vermĳden aan-

Peter Brusse over Waldemar Post in toespraak in De Rode Hoed:

Kunstenaar die zich niet zo wilde noemen
In vervolg op de vorige Volksknar volgt hier de tekst

die collega Peter Brusse uitsprak �jdens de uitvaart

vanWaldemar Post in De Rode Hoed te Amster-

dam. De uitvaart was livestream te volgen. De beel-

den zijn daarvan a�oms�g.
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