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Welkom. 

‘Groots en meeslepend wil ik leven.’ Hendrik Marsman opende hier rond 
1930 zijn De Grijsaard en de Jongeling mee. Sindsdien is het voorgedragen bij 
huwelijken, gouden handdrukken, inauguraties en crematies. Een klassieker, 
zogezegd. Zelfs voordat ik het hele gedicht kende, dacht ik de laatste drie 
woorden van de dichtregel als Pavlovs hondje achter de eerste drie aan. 

In het gedicht verkondigt ‘de Jongeling’ met veel bravoure zijn wens, waarop de 
Grijsaard hem waarschuwt: ‘ga dan niet ver van huis.’ Groots en meeslepende 
activiteiten kunnen het ademhalende, bloed rondpompende schepsel naar een 
vroege dood leiden. Wil je leven? Je niet rot schamen? Dan kun je het best ver 
bij oorlog en vrouwen vandaan blijven. Maar de Jongeling hoort het advies 
niet. Hij kent geen vrees en stapt de deur uit, de wereld tegemoet. Voor de 
Jongeling is het leven het nu. Hij beleeft.

Het groots en meeslepend streven van de Jongeling kom ik vaker tegen dan het 
levensbehoud van de Grijsaard. Het is ook mediagenieker. Ik vermoed dat het 
de veelbewogen nu’s zijn waar de documentaire over zanger Gordon aan refe-
reert. Of waar een lachend meisje in haar tinderbio op zinspeelt. Het is waar 
wij op uit waren toen we dit thema voor onze bundel kozen: iets sprankelends 
voor tijdens de winterdagen. Misschien is het waarom jij deze bundel kocht. 
Het stond dan ook in de advertentietekst. 
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Maar deze bundel bewijst dat de Grijsaard misschien wel gelijk heeft. Lukraak 
groots en meeslepend maakt een mens kwetsbaar, of vult iemand met gekma-
kend verlangen naar meer. 

Zo eindigen de verhalen in deze bundel plat onderaan de Eiffeltoren, of alleen 
op de fiets, de nacht in. In oorlog, en onthoofd op sterk water in een pot. Ver-
twijfeld, smachtend en hongerig. Maar om te weten welk verhaal waar eindigt, 
daarvoor zal je ze, als een Jongeling, zelf moeten lezen. 

Veel plezier, 
Simone Peek
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Rebus
Kwen n i e  Ch en g



 
Op 4 februari 1912 staat Franz Reichelt op een wankele houten stoel aan de 
balustrade van het eerste dek van de Eiffeltoren. Hij wiebelt heen en weer, kijkt 
omlaag. Op zijn rug heeft hij de parachute die hij zelf heeft ontworpen. Op het 
plein aan de voet van de Eiffeltoren wacht een publiek dat bestaat uit bezorgde 
vrienden en journalisten. Franz Reichelt heeft iets te bewijzen. Hij wil zijn pu-
bliek tonen dat zijn uitvinding werkt. Franz staat op de rand van de Eiffeltoren, 
op een wankele houten stoel, met de zelfgestikte parachute op zijn rug om iets 
te bewijzen. Hij aarzelt veertig seconden en springt. 
 
Zijn impact op de bevroren grond levert een deuk van vijftien centimeter op. 
Franz is op slag dood en toch wordt hij naar een ziekenhuis gebracht; de om-
standers hopen dat hij te redden is. Op 5 februari 1912 staan de Franse kranten 
vol met Franz Reichelt. Hij wordt een gekke professor genoemd, hij wordt 
betreurd. 

Het is 1995, ik ben vier jaar oud en ga met mijn vader naar de speeltuin. Als ik 
van de glijbaan wil loopt hij met me mee. Hij zegt dat ik voorzichtig moet zijn 
terwijl ik het trappetje beklim, en hij zegt dat ik voorzichtig moet zijn als ik ga 
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Wanneer we vallen
Yen t l  v a n  Sto k k u m

I l l u s t r a t i e :  L a s s e  Wan d s c h n e i d e r
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zitten. Mijn vader is een lange man, tijdens de complete afdaling is hij in staat 
om één arm voor me en één arm achter me te houden. De hele glij, een paar 
seconden, heb ik een vangnet om me heen. 

De eerste keer dat ik het filmpje van Franz Reichelt op YouTube zie ben ik 
vierentwintig en moet ik huilen. Ergens was er de hoop dat, ondanks de titel 
en begeleidende tekst, het toch nog goed zou kunnen komen met Franz. 
Terwijl hij twijfelt en wiebelt op zijn stoel, zijn armen spreidt, beeld ik me in 
dat hij zich omdraait, van de stoel afstapt en zegt: ‘Nee, gekkigheid. Ik ga 
een croissant eten.’ Dat Franz zich gewoon weer op zijn vak, het maken van 
kleding, zal storten. Dat hij misschien trouwt en oud wordt in een klein huisje 
aan de Seine. Maar Franz Reichelt was een man met een gigantische snor en 
even grote dromen. Wanneer zijn lichaam op beeld wordt weggedragen en het 
YouTube filmpje is afgelopen, blijf ik met een leeg gevoel in mijn buik en een 
brok in mijn keel naar het scherm kijken. 

In het filmpje probeer ik het moment te vinden waarop springen in vallen 
verandert. Is het het moment dat hij over de balustrade stapt? Is het wanneer 
hij verstrikt raakt in de parachute? Of komt het echte vallen pas vlak voordat 
Franz de grond raakt, wanneer zijn lichaam kantelt? Er zullen mensen zijn 
geweest die Franz op het hart hebben gedrukt ‘voorzichtig te doen’. Twee 
vrienden probeerden hem tot op het laatste moment ervan te overtuigen niet te 
springen. In het filmpje zwaait een vriend van Franz met zijn armen wanneer 
Franz op de stoel staat te twijfelen, hij maakt ze niet tot vangnet. Mensen die 
iets te bewijzen hebben laten zich niet vangen. 

Er is moed voor nodig om je dromen na te jagen en er is nog meer moed 
voor nodig om van de Eiffeltoren te springen. Er is zelfvertrouwen nodig. 
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Vertrouwen in de zelfgemaakte parachute. Er is gekte nodig en er is een zekere 
hoogmoed nodig. 

Ik ben opgegroeid met het idee dat hoogmoed slecht is. Hoogmoed is de 
hoofdzonde, volgens de Bijbel. Hoogmoed brengt mensen tot de val. Franz 
Reichelt zou hier het bewijs van moeten zijn. Het is slecht met hem afgelopen 
en toch ben ik jaloers. In mijn achterhoofd hoor ik altijd het woord ‘voorzich-
tig’, galmen. Als ik over straat loop heb ik het gevoel dat ik een vangnet heb en 
het verontrust me. Franz Reichelt was een man die leefde om iets te bewijzen 
en ik weet niet of ik dat kan. 

Het woord hoogmoed bestaat uit twee delen: het woord hoog, als in hoog en 
groot, en het woord moed, dat betekent: gemoedsbeweging, innerlijke wil, 
hartstocht en verstand. Als je ze samenvoegt krijg je iets wat het risico op vallen 
en falen behelst, maar ook de kans op grootsheid, op een afdruk in de wereld 
achter laten. 

Er zijn geen sporen meer van de deuk die het lichaam van Franz in de aarde 
heeft achtergelaten, maar ondanks de tragedie, ondanks het falen, het vallen 
en de dood, was Franz een man die iets groots heeft gedaan. Ik zou kunnen 
stellen dat hij niet had moeten springen, ik zou kunnen hopen op een goede 
afloop en ik kan wensen dat hij luisterde naar de mensen die hem vroegen 
voorzichtig te zijn. Franz was niet voorzichtig en daarom kan een meisje hon-
derd jaar later door hem worden geraakt. Hoogmoedigheid heeft met handelen 
te maken. Het is een beweging die op verschillende manieren kan uitpakken, 
maar er wordt altijd iets geraakt. Of dat nou de grond is of een ander. 
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Koek & Zopie
Pau l a  L i n a

De stap van land naar ijs is altijd een uitdaging. Het begint met het voorzichtig 
uit- en insteken van de schaatsen. Dan door de knieën gaan en heen en weer 
wiegen voor een balans, om uiteindelijk in een rechte houding overeind te ko-
men. Alles is glad, waardoor het voelt alsof je niets weegt, maar je voeten aan je 
gewicht voorbij gaan. Op het ijs gelden andere natuurwetten. 

Een paar eeuwen geleden golden er eigenlijk helemaal geen regels op het ijs. 
Het ijs werd gezien als land noch wal. Zo werd ijs een afkorting voor paradijs, 
en in dat paradijs mocht alles wat op het land niet mocht. Er doken gokhallen 
op, prostituees kregen hun eigen tentjes op het ijs. Poepen op het ijs was toege-
staan, zowel op zijn Nederlands als op zijn Vlaams.

Het was ook de tijd van koek en zopie, zoals je nog steeds ziet staan op de huis-
jes op het ijs. Zopie, ook wel ‘zoopje’, stond destijds niet voor warme chocolade- 
melk of erwtensoep, maar voor een alcoholische versnapering. Best lekker in 
de vrieskou, zo’n borrel, en daarom vraag ik me af waarom de ouderwetse 
zopie is verdwenen. Voelden de kinderen zich buitengesloten? Of dronken die 
lekker mee en was dat het probleem? Wat zit er nou precies in zo’n zopie en hoe 
smaakt het? 

Ik hoefde niet lang te zoeken voor ik een recept vond. 
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Ingrediënten

 • 1 liter bier

 • 1 pijpje kaneel

 • 2 kruidnagels

 • 2 plakjes citroen

 • 125 gram bruine basterdsuiker

 • 2 eieren

 • 1 dl rum

Bereiding

Breng het bier samen met het pijpje kaneel, kruidnagels en citroen aan de 
kook. Laat het geheel dan ongeveer 20 minuten op een zeer zacht pitje door-
trekken.
Roer de suiker met de eieren los en bind hiermee het bier. Voeg op het laatst de 
rum toe. Heet drinken!
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Ik laat mijn föhn thuis om het hoofd mee te kunnen nemen, anders past mijn 
koffer niet dicht. Een grotere koffer meenemen past niet bij het imago dat ik 
mezelf opgedrongen heb; weinig bagage, vuile wandelschoenen, niet te goed 
voorbereid. Maar ze smeekt en ik geef toe.

M: ‘Neem me mee. Ik ben hier niets.’
C: ‘Maar ik wilde juist alleen zijn.’
M: ‘Dat lijkt me een onmogelijke opgave in Parijs. Maar blijf vooral hopen; 
geen desillusie zonder illusie.’

Dus gaat ze mee. Met afwashandschoenen aan laat ik mijn handen in de 
formaline zakken en haal ik haar uit haar glazen pot. Ze druipt na, dus laat ik 
haar drogen op een theedoek terwijl ze op televisie naar een aflevering van een 
bruiloftprogramma kijkt.

M: ‘Tegenwoordig trouwt niemand meer op zijn achttiende. Of in het geel. Zo 
zonde, want wit staat eigenlijk niemand.’

Ze staat sinds twee jaar bij mij in de woonkamer, tussen een cactus en een 
anatomisch model van de longen. Ze is als een erfstuk, een porseleinen herde-
rinnetje dat ik zelf niet zo mooi vind, maar toch op de vensterbank gezet heb, 

Pekelzondag
C e l y n a  Dem kes

I l l u s t r a t i e :  A n o u k  Ve r co u te r
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als eerbetoon aan het verleden. Maar inmiddels zijn we aan elkaar gewend 
geraakt en is er vriendschap ontstaan. Ik luister naar haar verhalen en probeer 
eerlijk tegen haar te zijn; zij stuurt me naar buiten en is altijd eerlijk. Soms 
vraagt ze me om obscure dingen te halen bij de toko, zodat ik gedwongen 
word om aan de kleine Koreaanse man te vragen waar de gochujang staat. Hij 
heeft een gezicht als een rozijn en lacht om alles wat ik zeg, maar toch breekt 
het zweet me al uit wanneer ik mijn eigen voordeur dichtsla. Het voelt soms 
alsof ik met een gouvernante woon, maar binnenshuis lijkt het weinig kwaad 
te kunnen. Nu ik op een tweeweekse residentie naar Parijs ga om in gezelschap 
van achttien andere schrijvers en makers te werken, kan ik haar niet achter-
laten. Ik ben gewend geraakt aan haar stem en haar goedbedoelde adviezen. 
Volgens haar ben ik te rigide; volgens mij is zij te roekeloos. Ik stel me Thelma 
and Louise-praktijken voor, maar verwacht niet te veel van die voorstelling. We 
willen namelijk allebei door Susan Sarandon gespeeld worden.

C: ‘Je moet wel in een tasje, want je stinkt.’

Ik laat haar voorzichtig in de Action-tas zakken, voor als ze toch nog formaline 
lekt. Tussen mijn toilettas en gympen vind ik plaats voor haar in mijn koffer. 
Ze klaagt niet over de plastic zak of over de geringe ruimte. Van haar hautaine 
gedrag heeft ze jaren geleden al afscheid moeten nemen; als ontlichaamd hoofd 
kun je weinig eisen stellen.

In de trein kunnen we niet met elkaar praten. Ze ligt boven mijn hoofd, 
gezwachteld in wit-blauw plastic. Toch druipt haar stem als sondevoeding 
mijn oren in wanneer mijn reisgenoten kennis met elkaar beginnen te maken. 
Iedereen komt naar Parijs om de stad en elkaar te ervaren. Ik weet niet zo goed 
wat ik kom doen. Gelukkig is Greet hier om me te helpen. Praat. Praat meer. 
Glimlach. Breder. Niet lezen. Stel een vraag. Wees vriendelijk. Niet te vrien-
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delijk. Nu een boterham. Eten, net als de rest. Maar niet zo snel. Uiteindelijk 
mag ik van haar gaan lezen. Een boek over een necrofiel in Parijs; dat vindt ze 
eigenlijk niet gepast, maar ik weiger toe te geven. Als ik mijn leven de komende 
twee weken door haar ga laten leiden, wil ik in ieder geval mijn eigen leesvoer 
uitkiezen.

*

Greet werd in 1876 in Leeuwarden geboren. We mogen haar geen Greet noe-
men, maar doen het achter haar rug om toch. Ze wil dat we Marina zeggen, 
een naam die vroeger voorbehouden was aan haar bedpartner(s), maar nu, 
bij gebrek aan de noodzaak om überhaupt een bed te bezitten, is de naam 
algemeen goed geworden. Ik zet haar neer op het houten bureau dat in de hoek 
van mijn Parijse kamer staat. De kamer kijkt uit op een gekapt groen veldje 
en een huis waar deze zomer een groep Britse studenten verblijft. Ze zitten op 
de trap voor het gebouw en roddelen over mensen die ik niet ken. Greet wil ze 
ook kunnen zien, maar ik durf haar niet zomaar op de vensterbank te zetten, 
voor het geval ze over de richel valt. Daarom klem ik twee plukken van haar 
donkere, lange haren met een wasknijper vast aan het raamkozijn. Binnen 
een half uur heeft ze de hiërarchie en regels van het kleine Britse ecosysteem 
uitgeplozen en terwijl ik achter het bureau zit te typen, licht ze me in: twee 
meisjes willen iets met Connor, maar hij heeft net een kortstondige relatie 
met een andere studente achter de rug en wil niet vastzitten aan ‘another 
bloody thick bird’. Greet leeft even op terwijl ze op de vensterbank staat en 
van een afstandje de sociale perikelen gadeslaat, maar na een tijdje wordt haar 
nieuwsgierigheid overschaduwd door iets wat tussen wrok en verdriet inhangt. 
Ze wil niet neerkijken op, ze wil deelnemen aan. Maar sinds ze op 15 oktober 
1917 werd geëxecuteerd en aansluitend werd onthoofd, is ze helaas geen graag 
geziene gast meer op feestjes. Haar laatste enthousiaste ontvangst was in het 
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Musée d’Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière, een instantie die maar al te graag 
het lichaamsloze hoofd van een crimineel cadeau kreeg. Cadeaupapier was niet 
eens nodig, slechts een krantje om haar opgedroogde, vuile bloedschilfers op te 
vangen.

Als we later die dag in de rij gaan staan voor de catacomben, worden we van 
voren geflankeerd door een Russische moeder met haar volwassen zoon en van 
achteren door Paul, Marie en Grace uit Arkansas. Van Greet moet ik naar hen 
glimlachen en de Amerikanen blijken genoeg te hebben aan die kleine opening; 
ze wringen hun sandalen tussen mijn deur. Grace, een mollig ding van dertien, 
neemt hier in Parijs deel aan het wereldkampioenschap springtouwen. Om hun 
polsen prijken neongele bandjes met de tekst ‘WORLD JUMP ROPE 2015’. 
Ze zijn trots en vertellen me over de routine die Grace morgen moet opvoeren. 
Ze is vooral goed in de Push-up Whip en de Double Under Side Swing. Als ze 
haar springtouw mee had gehad, zou ze het me voorgedaan hebben, verzekert 
haar moeder me, maar voor nu moet een uitgebreide theoretische omschrijving 
voldoen. Ik leer in Parijs meer over professioneel springtouwen dan ik ooit 
had kunnen vermoeden. Ik vertel ze op mijn beurt dat ik in de grootstad ben 
om onderzoek te doen naar Greet. Ik hou haar vast aan de paardenstaart die 
ik vanochtend zorgvuldig gemaakt heb. Als een jachttrofee zwaait ze zachtjes 
van voren naar achteren, haaks op mijn benen. Soms raakt de zijkant van haar 
hoofd mijn knie. Paul, Marie en Grace halen hun schouders schaapachtig op. 
Een sjofel uitziende man komt langs met een emmer vol waterflesjes. Ik trek 
Greet omhoog voordat hij haar kan raken met de emmer, klem haar onder 
mijn arm en weid uit.

C: ‘Greet danste hier vroeger veel, maar werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 
gefusilleerd en onthoofd. En in de jaren vijftig verdween haar hoofd opeens. 
Twee jaar geleden stond ze plots in mijn vensterbank en nu zijn we hier.’
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De Amerikanen lachen zuinig, zeggen dat ze Greet niet kennen en praten ver-
volgens verder over het wereldkampioenschap; onthoofding blijkt geen populair 
onderwerp. Als ik een blik omlaag werp, verwacht ik verontwaardiging op 
Greets gezicht te zien, maar in plaats daarvan glimlacht ze zwakjes. Als we het 
poortje van de catacomben doorgaan en uit het keurslijf van de rij losgemaakt 
worden, raken we elkaar kwijt. Paul en Marie staan erop om ieder informa-
tiebord grondig te lezen en ik sta erop om dat niet te doen. De ondergrondse 
route duurt zo’n drie kwartier en er mogen zich maar tweehonderd mensen in 
de tunnels bevinden - bij de ingang hangt een constant knipperende teller. Het 
is zo rustig dat Greet en ik het grootste gedeelte van de route alleen lopen. Ik 
raak een schedel aan, ook al is dat verboden.

M: ‘Neem iets mee!’
C: ‘Nee, dat mag echt niet.’
M: ‘Mogen en willen correleren vaak niet. Als je te veel met het één rekening 
houdt, verwaarloos je het ander. Ik zou het wel gedaan hebben.’
C: ‘Straks staat er zo’n bodyscanner bij de uitgang.’
M: ‘Gewoon bij je broek in stoppen. Als ze je tas checken of je fouilleren, vin-
den ze het daar nooit.’
C: ‘Dan valt het straks uit mijn broekspijp als ik loop. We moeten nog min-
stens een kwartier.’
M: ‘Nee, in je onderbroek, gewoon tussen je benen.’
C: ‘Dat is vies.’
M: ‘Bot is bot.’

De binnenkant van mijn linkerdij is beurs als we het poortje naar buiten door 
gaan. Niemand fouilleert me. Ik vraag me af hoe Greets hoofd ooit ongezien 
en ongeschonden uit het Musée d’Anatomie gestolen is. Pas in 2000 ontdekte 
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men bij het hercatalogiseren van de collectie dat haar hoofd niet meer op diens 
stoffige verblijfplaats stond. Het gerucht gaat dat een fervent bewonderaar van 
Greet haar hoofd in de jaren vijftig heeft weten te ontvreemden, terwijl het 
Musée d’Anatomie haar handen vol had met een grootschalige verhuizing. Eén 
hoofd minder in de verhuiswagen viel niemand op. Of ze daadwerkelijk ruim 
een halve eeuw in een glanzende vitrine in het huis van haar slinkse aanbidder 
heeft gestaan, weet ik niet. Ik stel me een soort Misery-praktijken voor, maar 
vermoed dat dit vooral aan mijn eigen fantasie te wijten is. Greet wil er niet 
over praten, maar wil ook niet dat ik iets negatiefs over haar kidnapper zeg.

C: ‘Ik snap het wel. Soms fantaseer ik dat ik ontvoerd word en ergens gevangen 
gehouden word, uit misplaatste liefde, en dan gedwongen wordt om van 
iemand te leren houden.’
M: ’Ik wist niet dat je je tot masochist ontwikkeld had.’
C: ‘Niets pijnlijks of sadistisch, maar juist liefde. Stockholmsyndroom lijkt een 
soort vals spelen, een kortere route naar houden van. Ik word soms zo moe van 
het proberen.’
M: ‘Langzaam stikken en je overgeven.’
C: ‘Ja, maar zeg dat maar tegen niemand.’
M: ‘Misschien moet ik me ook maar eens overgeven.’
C: ‘Wil je terug naar die man?’
M: ‘Nee, dat niet. Achter glas staan is nog veel erger dan op de vensterbank. 
Maar het is soms lastig om te slikken dat niemand me nu nog zou willen ste-
len. Ik ben nog nooit zo irrelevant geweest.’
M: ‘Ik word vergeten. En het ergste is dat ik het niet eens vervelend vind om 
vergeten te worden.’
M: ‘Ik ben er moe van.’
C: ‘Van wat?’
M: ‘Ik ben uitverteld, denk ik. Mijn benen liggen al bijna honderd jaar onder 
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de grond en het wordt steeds lastiger om mijn hoofd omhoog te houden zonder 
een zee aan dragende handen. En jij krijgt zo snel kramp in je armen.’

Vroeger had Greet honderden handen die haar door heel Europa heen droegen. 
In de biografie die ik van haar heb - die verborgen achter mijn andere boeken 
staat, omdat ze er zelf niets van wil weten - heb ik met een groene markeerstift 
iedere man aangestreept met wie ze een relatie gehad zou hebben; relaties die 
rangeerden in lengte van twintig minuten tot meerdere jaren. Ik voelde me 
haast trots, iedere keer als ik weer een streep kon zetten. Maar Greet wilde er 
niets over horen, weigerde om anekdotes te ontkennen of te bevestigen. Ze 
vertelt steeds minder over zichzelf; het is alsof al haar stoffige herinneringen 
langzaam maar zeker door de tijd opgezogen worden. We zitten in de metro en 
bij station Iéna stappen Greet en ik uit om in Musée Guimet de bibliotheek te 
bezoeken waar ze in 1905 als danseres debuteerde. Er is een expositie die Du 

Nô à Mata Hari: 2000 ans de Théâtre en Asie heet.
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Eenmaal binnen zegt Greet weinig. De bibliotheek waar ze debuteerde, een 
ronde zaal gebouwd rondom acht vuilroze ionische zuilen, blijkt kleiner te zijn 
dan in haar herinneringen. Ze wil graag naar het midden van de bibliotheek, 
om nog één keer op de ster die in de houten vloer is gelegd te kunnen staan, 
maar het grootste gedeelte van de zaal is afgesloten door middel van touwen. 
Even denk ik erover om haar als een stootkogel over de touwen te gooien en 
te hopen dat ze de ster raakt, maar ik weet niet zo goed hoe ik haar dan weer 
terug moet krijgen. Over touwen heenstappen wil ik niet; die hangen er im-
mers met een reden. Dus moet Greet het doen met een halfslachtige tour. De 
permanente expositie is vele malen interessanter dan de bibliotheek en vooral 
de Cambodja-zaal spreekt me aan. We worden omringd door Boeddhabeelden, 
objecten die ik in Nederland vooral link aan de decoratievoorkeuren van on-
geïnspireerde huisvrouwen en dus zo veel mogelijk probeer te vermijden, maar 
de boeddha’s heroveren hier in Parijs hun oorspronkelijke betekenis weer enigs-
zins. Ze lachen me toe, met hun dikke lippen en absurde houdingen. Ik moet 
terug lachen, alsof de constante blootstelling aan deze lachende beeldhouw- 
werken me conditioneert om ook vaker mijn mondhoeken op te trekken. Ik 
hou van dit museum, besluit ik, zelfs al is deze waardering compleet gebaseerd 
op een enkele zaal. Greets mond blijft een rechte streep. Beneden bij de tijde-
lijke expositieruimte verergert haar somberheid. Er hangt een bordje waarmee 
bezoekers erop geattendeerd worden dat ze de expositiestukken rondom Mata 
Hari in de bibliotheek kunnen bekijken. Er wordt geen verdere aandacht meer 
aan haar besteed.

C: ‘Zonde van de vijftien euro. Die Chinese maskers vond ik best mooi, maar 
verder viel het tegen.’
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Greets keel heeft geen luchtpijp of longen meer om aansluiting op te vinden; 
droge lucht circuleert voor spek en bonen door haar heen. Haar lijf dwingt 
haar tot niets. Daarmee is ook de drang om betekenis te geven aan haar dagen 
verdwenen. Na anderhalve eeuw verliest het leven zijn waarde en een fotocol-
lage aan de muur van een museum verandert daar blijkbaar bar weinig aan. 
Greet reageert niet op mijn opmerking over de maskers, maar als we later in 
de metro zitten, neemt kalmte bezit van haar gezicht. Het is alsof er langzaam 
maar zeker opluchting in haar opborrelt. Stoppen op haar hoogtepunt zit er 
voor Greet niet meer in, maar wellicht dat ze nog op tijd is om te voorkomen 
dat ze haar tanden breekt op een steenhard dieptepunt.

*

Parijs laat me zijn clichés niet ontlopen; het regent als we de volgende zondag 
door de poort van Père-Lachaise stappen. Het vroege tijdstip en vieze weer 
heeft de meeste toeristen ervan weerhouden om de begraafplaats op te zoeken 
en na een snelle blik op de beroemdhedenplattegrond - Greet wil per se Jane 
Avril vermijden - beginnen we aan een tocht langs duizenden onbekende 
graven. We lopen een tijdje achter een Pools gezin aan, dat onder vier identieke 
Franse-vlag-parapluutjes hun weg naar Jim Morrison zoekt. Als zij hun bestem-
ming gevonden hebben, haken we af en lopen de kleine groep bewonderaars 
rondom het beroemde graf voorbij. Er liggen foto’s en posters die nat worden 
en waar de inkt van uitloopt; Jim Morrison smelt langzaam weg. Even verder, 
op een wit, minimalistisch graf - een Jan des Bouvrie-pantheon - staat de tekst 
‘poised for flight’ geschreven met benzinestift.

C: ‘Zou je dat erg vinden? Als mensen op je graf zouden schrijven?’
M: ‘Het ligt eraan wat ze schrijven.’
C: ‘Zoiets als dat? Een of andere betekenisvolle metafoor of een stuk poëzie?’
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M: ‘Nee, dat zou niemand serieus nemen. Op Oscar Wilde’s graf schrijf je 
poëzie, op het mijne je telefoonnummer. Misschien dat ik een soort contactad-
vertentiegraf zou worden, waar verloren liefdes elkaar terug kunnen vinden, of 
waar je op zoek kunt naar een nieuwe relatie.’
C: ‘Wil je anders dat ik in Nederland een graf voor je koop?’
M: ‘Nee, ik had op deze begraafplaats moeten liggen. Niet in zo’n grotesk 
mausoleum als sommigen, maar een ingetogen graf. En een nummertje op de 
plattegrond.’
C: ‘Dat nummertje is vanzelfsprekend.’
M: ‘En dichter bij de ingang dan Jane Avril, want ik ben bekender. Dan mag jij 
naast me liggen.’

Dat kleine stukje arrogantie gunt ze zichzelf nog; ze hoeft geen expositie, maar 
wil wel een nummertje. De restanten van haar vroegere faam zijn door de eeuw 
onderdeel van haar karakter geworden en komen soms naar boven als een dier-
lijk instinct waar ze geen invloed op heeft. Ze is geboren om gezien te worden. 
Vroeger werd ze beschouwd als een grote schoonheid, maar dat vind ik wat 
overdreven. Ze is grof gebouwd, met een gezicht als ruw marmer. Van dichtbij 
bekeken is ze te massief, is er geen verfijning in haar gezicht te bekennen. Maar 
als je een aantal stappen naar achteren doet, zie je opeens waarom iedereen 
zo’n heisa maakte om haar uiterlijk. Als haar trekken in elkaar over beginnen 
te vloeien en afstand haar voorziet van een zacht waas, is het alsof haar ouders 
haar gezicht en lijf als pointillisten opgezet hebben.

C: ‘Ik wil gecremeerd worden, denk ik.’
M: ‘En dan in een urn? Die gedenkmuurtjes zijn zo oubollig en overbevolkt.’
C: ‘Nee, gewoon in een plastic bak of zo. Een boterbakje, of anders eentje van 
de afhaalchinees. En daarna uitgestrooid worden, ergens in een parkje of een 
bos misschien.’
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M: ‘Waarom? Wil je niet herinnerd kunnen worden?’
C: ‘We hebben al zo weinig ruimte in Nederland. De begraafplaatsen zijn 
overvol.’
C: ‘En ik wil mensen niet opzadelen met al dat gedoe eromheen.’
C: ‘Ik weet niet of mensen genoeg van me houden om het perkje bij te houden. 
En grind vind ik niet mooi.’
M: ‘Sterf dan hier. Laat vreemdelingen je zerk glanzend wrijven. Laat ze wen-
sen maken bij je voeten. Laat ze met hun rok omhoog op je grafplaat liggen. 
Post mortem valt er nog genoeg te beleven.’

We lopen een paar uur in de regen rond. Sommige mensen schuilen in een 
van de honderden kleine mausolea die de looppaden afbakenen, maar dat 
vind ik onbeleefd, dus lopen we door. Ik begin mijn weg omhoog te zoeken, 
naar het hoogste punt van de begraafplaats. In de meeste traptreden zit aan 
beide zijkanten een lichte glooiing; kleine dalingen in het steen, resultaat van 
eeuwenlange erosie. En wie ben ik om daar niet aan te willen bijdragen? Ik slijt 
met mijn aanwezigheid van iedere tree een laagje af, maar als ik bovenaan de 
trap sta en naar beneden kijk, lijkt er niets veranderd. Als ik dit tegen Greet 
zeg, krijgt ze een sombere uitdrukking op haar gezicht. We gaan op een bankje 
zitten en als Greet om zich heen kijkt, ziet ze opeens een kleine open plek te 
midden van wat praalgraven.

M: ‘Daar. Precies daar. Daar zou ik moeten liggen.’
C: ‘Maar er is nauwelijks plaats voor een grafsteen.’
M: ‘Dat hoeft ook niet, ik hoef niets groots. Je zou wel iets voor me neer moe-
ten leggen.’
C: ‘Ik heb niets. Een mueslireep in mijn tas, meer niet. Of een metroplatte-
grond. Maar dan weet ik straks niet meer hoe we terug moeten.’
M: ‘Voor de metro heb je geen plattegrond nodig.’
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C: ‘Ik zou bloemen voor je kunnen kopen. Dan komen we straks terug om ze 
neer te leggen.’
M: ‘Ik weet niet hoe ik ooit nog terug kan gaan naar Nederland. Ik ben over-
rijp. Misschien kan ik beter hier blijven.
C: ‘Maar dan ben ik alleen.’
M: ‘Dat wilde je toch juist?’

*

Voordat we een tweede uitstap naar Père-Lachaise maken, wil Greet eerst langs 
de gevangenis waar ze haar laatste dagen als volwaardig mens heeft doorge-
bracht. Saint-Lazare ligt in het tiende arrondissement en is tegenwoordig niet 
veel meer dan een paar sobere muurtjes waartussen zich vroeger de ziekenzaal 
en de kapel bevonden. Als we rondom de restanten van de gevangenis lopen, 
word ik bevangen door een gevoel van schuld en onbehagen. Ik weet dat ze 
hier tijdenlang in haar eigen vuil heeft moeten leven en behandeld werd als 
uitschot. Dit ontkent ze zelf heftig, maar we weten allebei dat ze liegt om haar 
reputatie te sparen. Als ik omlaag kijk, verwacht ik half tranen op haar gezicht 
te zien, maar ik zou beter moeten weten. Schok is voor Greet een geantiqueerde 
emotie geworden, een sensatie die door veelvuldig gebruik niet meer voor 
opschudding zorgt. Ze is immuun geworden. Waar ze vroeger nog hard getrof-
fen werd door mishandeling en smeekte om verlossing, is het nu haar tweede 
natuur. Ik weet nog steeds niet of ze terecht ter dood veroordeeld is, maar weet 
wel dat haar belagers weinig moeite in de jacht hoefden te steken. Ze was een 
makkelijke prooi, een vos die met blootgestelde keel in een berenval is gaan 
liggen. Ik vraag me af of ze dat zelf ook zo ziet, maar durf het haar niet direct 
te vragen.
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C: ‘Vind je het erg om hier te zijn?’
M: ‘Nee, niet echt. Het is alsof de herinneringen niet van mij zijn, maar van 
een ander. Ik denk dat ik iemand anders werd toen ik stierf.’
C: ‘Dat kan ik niet, zo vergeeflijk zijn als jij. Dingen blijven bij mij altijd spo-
ken.’
M: ‘Je moet minder vasthouden aan je oude gewoontes. Het zijn allemaal 
pekelzondes die zich opstapelen en je steeds verder de grond in drukken. Tot je 
uiteindelijk in een hel belandt.’
C: ‘Ik dacht dat je niet gelovig was?’
M: ‘Ben ik ook niet, maar hel is universeel. Je hoeft niet eens dood te gaan om 
je erin te bevinden.’
C: ‘Heb jij ook nog dingen in het zuur liggen?’
M: ‘Mezelf. Dat is genoeg.’
C: ‘Is dit dan jouw hel?’
M: ‘Toen ik gevangen gehouden werd, dacht ik van wel. Nu vermoed ik dat 
ik in die laatste paar maanden meer over mezelf geleerd heb dan in mijn hele 
eerdere leven.’

Het verhaal over haar executie heeft ze me verteld toen we elkaar net leerden 
kennen. Ze wilde het uit de weg hebben, zei ze, maar volgens mij is ze nog 
altijd trots op haar dood. Niet op de omstandigheden waaronder ze stierf, maar 
wel op de manier waarop ze zich gedroeg. Aan de hand van haar favoriete non 
is ze met rechte rug en rode wangen naar buiten gelopen, waar bewonderaars 
en journalisten haar op stonden te wachten. Eenmaal voor het peloton had ze 
zich voorgenomen om van deze executie haar laatste optreden te maken; een 
sterfscène om voor eens en voor altijd haar verleidelijke stempel op Parijs te 
kunnen drukken. Ze had ieder van de twaalf soldaten met grote ogen aangeke-
ken en de knapste onder hen een knipoog toebedeeld. De blinddoek weigerde 
ze; ze wilde het afscheid onder ogen komen. En joue. Et Feu! Twaalf schoten en 
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een minuut later een dertiende. En toen was het voorbij. Dat dacht ze tenmin-
ste, tot ze zonder lichaam wakker werd.

*

Op Châtelet - les Halles zingt een straatmuzikant A Horse With No Name van 
America. Ik zing zacht mee en klem zowel Greet als mijn tas steviger onder 
mijn armen. Ik ben gewend aan haar gewicht, maar soms lijkt ze opeens 
zwaarder te worden en moet ik mijn best doen om haar omhoog te houden. Ze 
ligt als een kind in mijn arm en steunt met haar nek op mijn heup. We stappen 
op de rode lijn en zeggen de hele rit niets. Normaal gesproken is Greet enorm 
spraakzaam, spraakzamer dan ik ooit zal zijn, maar ik heb het gevoel dat ze 
zich aan het voorbereiden is. Ze staat op het punt om een zogend kind van 
haar borst te werpen. Ik heb nog niet genoeg tijd met je gehad, denk ik, maar 
ik weet dat dat niet waar is. Bij station Philippe Auguste stappen we uit, om 
het laatste stukje naar Père-Lachaise te kunnen lopen. Eenmaal op de begraaf-
plaats duurt het even voordat we de juiste praalgraven gevonden hebben. Na 
enkele haastig opgeschreven routebeschrijvingen te volgen - linksaf bij Victor 
Noir; de trap op bij het graf met de gebroken Jezus; tussen de identieke twee-
lingmausoleums door - vinden we uiteindelijk de open plek terug. Ik zet Greet 
op haar plastic zakje neer, zodat ze geen aarde in haar open bloedvaten krijgt 
en open mijn eigen tas.

C: ‘Weet je het zeker?’
M: ‘Zolang je maar diep genoeg graaft. Ik wil niets meer kunnen horen.’

Ik haal een kleine schep uit mijn tas, die ik die middag bij een ijzerwarenwin-
kel gekocht heb, en begin te graven. De natte aarde is stijf en onvermurwbaar 
en het duurt niet lang voor ik buiten adem ben. Na een half uur in stilte te 
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hebben gegraven, besluit Greet dat het graf diep genoeg is. Ik pak haar op en 
we zoenen elkaar op de wang, zoals het hoort. Na de tweede zoen trekt Greet 
zich een stukje terug, zodat ik moeite moet doen om haar wang een derde keer 
te kunnen raken. Zelfs nu nog eist ze inspanning en toewijding voor ze haar 
gunsten weggeeft. Ik leg haar in de plastic zak en ga op mijn buik in de aarde 
liggen, zodat we elkaar aan kunnen kijken.

M: ‘Je moet vaker naar buiten trouwens. Niet vergeten.’
C: ‘Ik weet het.’
M: ‘En vaker met mensen praten, minder angstig zijn.’
C: ‘Zonder jou is het zoveel moeilijker. Weet je zeker dat je niet mee terug wil?’
M: ‘De tijd heeft me jaren geleden al ingehaald. Misschien dat ik de schade zo 
kan beperken.’

Wanneer Greet haar ogen sluit, knoop ik de hengels van de tas dicht en laat ik 
haar langzaam in het graf zakken. De aarde probeer ik zo voorzichtig mogelijk 
op haar neer te leggen. Als het graf dicht is, steek ik de inhoud van mijn tas 
in de aarde: een bosje bloemen, een mueslireep en een metroplattegrond. Op 
de metroplattegrond schrijf ik mijn telefoonnummer. Ik loop terug naar de 
ingang van Père-Lachaise en wacht tot er niemand meer in de omgeving van 
de beroemdhedenplattegrond staat. Met een stift schrijf ik Margaretha ‘Mata 
Hari’ Zelle en haar nieuwe nummertje in de legenda. Ik probeer te schatten 
waar haar graf zich ongeveer op de plattegrond bevindt en zet daar prominent 
107 neer. Eenmaal terug bij station Philippe Auguste besluit ik geen kaartje te 
kopen. Ik leun onhandig op de zijkanten van het grijze toegangspoortje, zwaai 
mijn benen over het draaihek en spring naar de andere kant.
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Invulverhaal
Ba r t  Ku i p e r s

I l l u s t r a t i e :  Da p h n e  P r o c h owsk i

Je bevindt je in de ... (favoriete uitgaansgelegenheid), maar het kan 

ook de ... (andere favoriete uitgaansgelegenheid) zijn. Je bent hier 

al eens geweest, of toch niet? Er lopen allemaal van die ... (negatieve 

superlatief) types rond met van die ... (hipsterkledingstukken).

   Met moeite vind je de bar, waar ... (naam van je beste vriend) 

zit met een ... (favoriet drankje) voor zijn neus. Hij zegt dat het een 

‘... (superlatief) vette avond’ is. Het zal allemaal wel. De enige reden 

dat jij je hier überhaupt vertoont is ... (naam van je ex). Die wilde 

groots en meeslepend leven en daar paste jij niet bij.

   ‘Ik moet nog dingen doen,’ had hij/ze gezegd.

   ‘Wat dan?’

   ‘Weet ik veel. Grootse en meeslepende dingen!’

En dat was dat. Twee maanden geleden. De ... (favoriete uitgaans-

gelegenheid) is blijkbaar groots en meeslepend.
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   ... (naam van je beste vriend) houdt een of ander verhaal over 

die en die, die altijd zo zit te zeiken over zijn ... (idiote hobby/

familielid). Je luistert maar half. Ondertussen speur je de dansvloer 

af, maar … (naam van je ex) is nergens te bekennen.

   Je vraagt: ‘Heb jij ... (naam van je ex) gezien?’

   ... (naam van je beste vriend)  begint meteen ... (bijvoeglijk 

naamwoord) te lachen. Als je opstaat pakt hij je ... (lichaamsdeel) 

beet en zegt dat je bij hem aan de bar moet blijven zitten. Hij bestelt 

een ... (favoriet drankje) voor je, maar je hebt helemaal geen zin in 

een ... (favoriet drankje).

   Je baant je een weg tussen al het stilstaande tuig door, naar de 

andere kant van de dansvloer. Daar staat ... (meisjesnaam). Ze kijkt 

je even aan alsof ze een spook ziet. Als je vraagt waar ... (naam van 

je ex) is, zegt ze dat ze hem/haar al een half uur niet heeft gezien en 

draait zich weer om. ... (meisjesnaam) was altijd al een ... (scheld-

woord).

   Bij de wc word je bijna omver gelopen door een horde tieners die 

de ... (favoriete partydrug) nog terug staan te stoppen in hun ... 

(intiem kledingstuk) en die allemaal naar elkaar roepen: ‘Voel je 

dat dan niet?!’ Het is echt tijd om te gaan.

   Onderweg naar de uitgang zie je een ... (favoriete kleur) deur op 

een kier staan. Om de hoek, in een of ander opslaghok, op de be-
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tonnen vloer, zit ... (naam van je ex), snikkend, haar gezicht in zijn/

haar handen. Eigenlijk moet je hem/haar troosten, maar eigenlijk 

kan hij/ze het ook gewoon uitzoeken.

   Met een voldaan gevoel verlaat je de ... (favoriete uitgaansge-

legenheid), maar als je net je fiets open staat te maken staat hij/ze 

opeens naast je.

   ‘Hoi,’ zegt hij/ze zachtjes.

   Je was eindelijk bijna weg en nu dit. Hij/ze heeft kringen om zijn/

haar ogen.

   ‘Hoe was je avond?’ vraag hij/ze zo ... (bijvoeglijk naamwoord) 

mogelijk.

   ‘Het was super ... (superlatief)! The ... (bandnaam) waren echt ... 

(nog een superlatief), vond je niet?’

   Je probeert je een houding te geven, maar de fiets wil niet mee-

werken. Het liefst zou je vragen: ‘En heb je ook lekker groots en 

meeslepend op de grond zitten janken?’ Maar je beheerst je en je 

knikt alleen instemmend.

   ‘Ga maar snel naar huis,’ zeg je. ‘Anders vat je kou.’

   Hij/ze stapt op en je blijft staan kijken hoe hij/ze wegfietst in de 

verte.
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Geuzennaam
Ez r a  Hak ze

I l l u s t r a t i e :  A n n e  St aa l

De laatste tijd hoor ik mezelf regelmatig verzuchten dat ik een bejaarde ben. 
Bijvoorbeeld als iemand naar mijn hobby’s vraagt. Dan begin ik op te sommen: 
‘Lezen, schrijven, internetten… Maar ach, ik ben een bejaarde.’

Toch houd ik niet van sjoelen of haken. Ik zit niet in een aanleunwoning. Je 
hoort mij ook nooit over de Hongerwinter. 

Nee, ik noem mijzelf een bejaarde, omdat ik vaak om elf uur naar bed wil. 
Omdat ik niet weet hoe de Amsterdamse discotheken er vanbinnen uitzien. 
Omdat ik soms het liefst een boek lees in de avond. En hier komt het cruciale 
punt: ook op zaterdagavond. Hoewel ik denk dat ik me daarom moet veront-
schuldigen (‘want ach, ik ben een bejaarde’), blijkt dat ik niet de enige ben.
In Het Parool verscheen onlangs een stuk over het uitgaansleven van he-
dendaagse twintigers en dertigers. De titel was veelzeggend en luidde: ‘Is de 
millennial een saaie huismus geworden?’ Hele nachten doorhalen in de stam-
kroeg is er voor ons namelijk niet meer bij, zo blijkt. De millennial gaat nooit 
kruipend naar huis, maar hardlopend met een kartonnen beker koffie in de 
hand. De reden? In de woorden van een millennial: ‘er is zo’n hype van gezond 
eten en op zaterdag naar de Noordermarkt gaan.’



//

De geïnterviewden geven nog meer verklaringen voor hun levensstijl. Zo mer-
ken sommigen hautain op dat echte ambitie zich niet laat rijmen met een wilde 
levensstijl. Daarnaast is er tegenwoordig ook veel meer mogelijk: je hoeft niet 
per se naar de kroeg. Want er zijn Netflix-series, festivals, lezingen en sporadi-
sche rolschaatsdisco ś in kringloopwinkels.

Ik herkende mezelf in het geschetste beeld, maar had mijn twijfels bij de trots 
en het zelfvertrouwen van de geïnterviewden. Terwijl ik theedrink onder mijn 
deken, denk ik namelijk vaak: dit hoort de tijd mijn leven te zijn. Ik zit in mijn 
pyjama in de tijd van mijn leven. Ik val in slaap in de tijd van mijn leven.

Ik vroeg me af of anderen ook deze twijfels hadden en plaatste het artikel op 
Facebook. Hoewel niet iedereen instemmend reageerde, schreven de meeste 
Facebook-vrienden dat hun levensstijl overeenkomt met die van de geïnterview-
den. Toch bleek uit hun reacties niet de jubelstemming die past bij zo’n massale 
herkenning, bij de ontdekking dat we niet alleen zijn. Een aantal vrienden 
maakten duidelijk dat ze wel leefden zoals de beschreven millennials, maar 
niet van harte. ‘Ik zou veel vaker uit willen gaan,’ zei één. En in deze behoefte 
herkende ik mijzelf nog meer dan in het artikel.

Natuurlijk zijn niet alle twintigers hetzelfde. Toen ik eens aan een corpslid ver-
telde dat ik op zaterdagavond naar voordrachten luister, keek hij me aan alsof 
dit gelijkstond aan droogbloemen inplakken of postzegels verzamelen. Hoewel 
hij zich verder inhield, voelde ik me alleen al door die blik oprecht beledigd.

Gekrenktheid wijst eerder op eigen onzekerheid, leerde ik eens, dan op de on-
rechtvaardigheid van een ander. De reactie van het corpslid was zo overdreven 
dat ik er mijn schouders over op kon halen. Toch lukte dat niet. Ik wilde aan 
mijzelf bewijzen dat ik heus niet saai was en probeerde me alle zaterdagen te 
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herinneren waarop ik wél naar de kroeg was gegaan (dat was niet moeilijk). 
Ook verzon ik excuses voor mijn levensstijl, want alles was natuurlijk te wijten 
aan mijn ambities. Het belangrijkste smoesje was echter dat ik eigenlijk hele-
maal geen twintiger was, maar ach: een bejaarde.

De reacties op Facebook maakten duidelijk dat ik in mijn zelfverwijt niet 
alleen ben. Deze wrevel is misschien ook een kenmerk van onze generatie. Hoe 
we ook leven, we zijn ontevreden, omdat we heen en weer slingeren heen tussen 
verschillende waarden. Niet alleen het ideaalbeeld van de ambitieuze millennial 
heerst, maar ook die van de kroeghangende student. 

Dat verklaart waarom ik niet zonder reserves over mijn bezigheden praat. Ik 
kan namelijk niet aan beide standaarden voldoen. Ik noem mezelf een bejaarde 
omdat ik niet volledig achter mijn keuzes durf te staan. Het is een onwillig 
geaccepteerde geuzennaam. 

‘Is de millennial een saaie huismus geworden?’ De vraag stellen is hem beant-
woorden. Het artikel concludeert weliswaar dat millennials niet saai zijn, maar 
dat is natuurlijk een schrale troost. Het bestaan en gebruik van het woord 
‘huismus’ benadrukt dat er toch een idee bestaat dat twintigers van hun vrij-
heid moeten genieten. En dat is wrang. 

Vrijheid kan geen bevel zijn. Pas als we zonder schuldgevoel kunnen kiezen 
voor een rustig studentenleven, zijn we echt vrij. Dan wordt het de tijd van 
je leven en zijn de geuzennamen overbodig. Hoe het vroeger ging, daar heb 
ik niks mee te maken. Daarop terugvallen is pas echt behoudend. Een beetje 
bejaard zelfs.
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Onrustig
O be  A l kema

I l l u s t r a t i e :  J e s s e  St r i k we r d a
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Alsof ik me zorgen moest maken dat ik in deze lange straat 
door iets geraakt zou worden, 
ingeklemd door huizenblokken aan weerszijden, als tralies.

Ik bedek mijn hoofd als het op ontploffen staat 
om er geen zootje van te maken.

De paradijselijke droom die me in mijn tienerjaren voorgehouden werd, 
is op de grond gevallen en vertrapt door vijf voorbijgangers.

Als ik nu toch nog eens een goede neus zou krijgen voor snel geld.
Als ik nu toch nog eens een goede neus zou krijgen voor een lucratieve deal.

Deze formatie is voor mij een zaligheid. Ik kan niet zeggen: ik in formatie, 
want ik herken mijzelf niet meer terug als ik naar links of rechts kijk.
Ik zie mijzelf in twee spiegels tot in het oneindige uitdijen.
Wanneer ik op sporadische momenten teruggeworpen word op mezelf, 
mijn analoge zelf, vanwege een interruptie in de constante stroom 
die vanuit het internet door mijn zintuigen en huid geabsorbeerd wordt, 
word ik onrustig, 
word ik me bewust van de cel waarin ik gevangen ben, 
en het kleine schermpje dat mijn raam is dat uitkijkt -



//

38

De muur van de ijdelheid: 
Over meisjesdromen 

Emy  Ko o p man
I l l u s t r a t i e :  W i e s  v an  d e r  Ve l d e

Wensen, daar moet je mee oppassen. Van Koning Midas die verpieterde 
tussen zijn gouden prullaria tot houthakkers die wensen dat er worsten aan 
de neuzen van hun vrouwen groeien, en van boosaardige wenskettingen in de 
televisieserie Kippenvel tot hevig aanbeden ringen in The Lord of the Rings – het 
is een terugkerende verhaalwijsheid dat je zelden gelukkiger wordt als je krijgt 
waarvan je had gedroomd. In het beste geval eindig je precies zoals je begon, in 
het slechtste verschrompel je tot een onooglijk wezentje. 

En toch, bereik je ooit iets noemenswaardigs zonder er eerst van gedroomd 
te hebben; zonder je wens weken-, maanden-, jarenlang tegen wegzwevende 
wimpers en paardenbloempluizen te fluisteren? 

De wereld, het lot, de goden, gunden me twee wensen die uitkwamen, twee 
meisjesdromen, één ondoordachte, één doordachte. Bij de eerste eindigde ik 
ongeveer zoals ik begon. De tweede, daar zit ik middenin, en ik hoop dat ik 
net het onooglijke wezentje ben ontgroeid.    
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De muur van Max Models

Het was een jongen die me erop moest wijzen dat mijn eerste meisjesdroom 
een meisjesdroom was. Zelf wilde hij schrijver worden, maar stiekem nog liever 
profvoetballer, en toen hij erachter kwam dat ik als tiener stond ingeschreven 
bij een modellenbureau met enige landelijke bekendheid, zei hij: ‘Wow, dat is 
vergelijkbaar met als voetballertje geselecteerd worden voor een grote club, dat 
is vast een meisjesdroom!’ Het zit er dik in dat de feminist in jou, lieve lezer, 
nu ernstig steigert, maar de jongen had een punt. Belachelijk veel meisjes dro-
men ervan model te worden (kaliber: Tyra), zoals belachelijk veel jongens ervan 
dromen voetballer te worden (kaliber: Messi). Dat is groots en meeslepend 
leven: lange, te slanke vrouwen in te dure jurken, aan de zijde van te gespierde 
mannen in te dure auto’s. ’s Nachts feestjes met designerdrugs en overdag met 
onberispelijk haar precies daar lopen waar dat van je wordt gevraagd. 

Als je een trouwe lezer bent van Hard//hoofd, dan weet je: erg groots en meesle-
pend werd dat modellenbestaan niet bij mij. Al begon het veelbelovend.

Het begon met het gevoel uitverkoren te zijn, uit de massa opgetild. De zegen 
van een begunstiger rustte op mij: de baas van het modellenbureau, Gert-Jan, 
was vreselijk aardig. ‘Die ogen’, zei hij, ‘die benen!’ Voor Gert-Jan verving ik 
Rivka, met de grote bruine ogen en de rode krullen. Ik leek niet op Rivka, niet 
echt – mijn ogen waren niet bruin, mijn haar niet rood – maar Gert-Jan zag 
het, hij zag iets in mij. Als hij naar mij keek, dacht ik, zag hij iets prachtigs, al 
was het dan de schaduw van een verdwenen meisje. Dat mijn haar niet rood 
was, was makkelijk gefikst. 

Spoedig na het tekenen van het modellencontract (vinkjes bij ‘geen naakt’ en 
‘geen bont’) volgde de looples: twintig meisjes in een grachtenpand die heen en 
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weer liepen van de ene kant van de kamer naar de andere alsof het een catwalk 
was. Daarna de test shoots, met visagisten en stylisten en grote lampen in 
onverwarmde verlaten fabriekshallen en ooit-chique hotels. En mijn portret aan 
de muur van het modellenbureau tussen honderden andere portretten, voor alle 
klanten zichtbaar bij binnenkomst. Het voelde hoopvol. 

Maar wat Gert-Jan zag in mij, zagen de klanten niet. Hun broeken zaten 
te strak rond mijn benen, ik ging met uitgroei naar go-sees en shoots, met 
ongevijlde nagels, die weer vastzaten aan handen te grof om een kopje nepthee 
bevallig te omvatten. Ik mislukte faliekant als model, een combinatie van een 
schrijnend gebrek aan de benodigde soort schoonheid enerzijds en sabotage en 
luiheid anderzijds. Het tienermeisje in mij droomde nog van die modellen- 
wereld, die van parfumreclames, met Milaan en Parijs en fonkelend ondergoed 
en wapperende doorschijnende gewaden. Maar ik was ondertussen ook een 
puber die die hele wereld maar belachelijk vond en liever sombere teksten 
schreef voor haar bandje. 

Het duurde vier, misschien vijf jaar voordat ik voorgoed van de wand van het 
modellenbureau verdween.

De muur van Prometheus

Model worden was een gefabriceerde droom, het was damp die uit glossy’s 
opsteeg en vaste vorm kreeg doordat een visagiste me vertelde dat ik het zou 
kunnen. Nu kun je van elke wens wel zeggen dat deze van buiten afkomstig 
is, een reactie op wat mensen om je heen zeggen, doen en waarderen, maar 
sommige dromen voelen oorspronkelijker dan andere. 

40



//

In mijn geval was de werkelijke meisjesdroom: schrijver worden. Ik schreef 
verhalen voordat ik kon spellen – dierenverhalen, geheel naar kleutergebruik, 
en speciaal voor de Kinderboekenweek in groep 3 een verhaal over de bange 
piraat Basje, waar ik een Zilveren Griffel voor won (eerst tot mijn vreugde, 
vervolgens tot mijn teleurstelling: hoe zou ik ooit Gouden Griffelwinnares Isa-
bel kunnen verslaan?). Op de middelbare school richtte ik een schoolkrant op 
die ik grotendeels zelf vulde. Op de universiteit werkte ik aan een roman over 
de masochistische wederwaardigheden van een inktzwart alter ego genaamd 
Lieve. Na jaren aan haar te hebben geprutst, gooide ik haar in een digitale la. 
Uiteindelijk, vanaf 2011, nam het schrijven serieuzere vormen aan: ik mocht 
deel uitmaken van de Hard//hoofd-redactie en begon aan een roman met een 
sterker verhaal en interessantere personages dan het boek over Lieve.

Een beetje droom verwezenlijk je in etappes, maar er zijn momenten aan te 
wijzen die etappes markeren. In 2014 had ik zo’n moment: tijdens een Hard//
hoofd-avond werd ik gescout door Marscha, redacteur bij Prometheus. Of ik 
ideeën had voor iets groters. Ik stuurde haar mijn opzet voor de roman waar ik 
al zo’n twee jaar aan werkte. Zo enthousiast als Gert-Jan was geweest over mijn 
ogen, zo enthousiast was Marscha over mijn teksten. 

Eind 2014 dronk ik thee met Marscha in de mooiste benedenruimte van een 
eeuwenoud grachtenpand, daar waar de uitgeverij haar schrijvers bij voorkeur 
ontving, waar ze haar boekpresentaties hield en haar tuinfeesten (de deuren 
van de mooiste benedenruimte openen naar de tuin). 

Terwijl Marscha het contract ging halen, keek ik naar de muur. Die muur 
leek wel heel erg op de muur in het modellenbureau. Ja, de portretten aan de 
wand van het modellenbureau waren gemiddeld genomen van jongere, egalere 
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gezichten, met vollere lippen en glanzender haar. De mooie jonge gezichtjes 
aan die muur stuurden blikken halverwege wezenloos en smachtend de ruimte 
in, de lippen net iets van elkaar – de universele modellenstijl die je als binnen-
komende tiener niet eens hoeft aan te leren, zo goed ken je hem al uit Vogue 
en Elle. De auteurs aan de muur van Prometheus varieerden meer in leeftijd 
en gelaatstrekken dan de modellen, en ze gingen vaker voor stemmig zwart-
wit. Maar ook de schrijvers hadden een stijl overgenomen zonder die aan te 
hoeven leren: de universele intelligentsiastijl, de blik niet op oneindig, maar op 
doorborend, onderzoekend, alwetend. ‘Ik ken het leven beter dan wie dan ook’, 
probeert die blik te zeggen, ‘en ik vind het maar een tragikomische aangelegen-
heid.’ Aan beide muren zag je weinig gelach, weinig tanden. 

Als tienermeisjes deden we alsof we modellen waren, deze mensen doen alsof 
ze schrijvers zijn, dacht ik. En als ze goed genoeg doen alsof, zal de wereld hen 
geloven. 

Los van die gedachte, was ik dolblij met het contract. Wekenlang liep ik stra-
lend rond, inwendig jubelend: ‘Ik heb een contract, ik ben een auteur!’

Gaten in de muur

De ellende met een muur vol stijlvolle foto’s: daar wil je tussen hangen. Dat is 
waarschijnlijk precies de strategie van de uitgeverij, van de baas zijn maatpak-
ken tot het rode satijn aan de wanden (die waar geen foto’s aan hangen): zij wil 
glamour uitstralen en ook aan jou elk aanwezig sprankje ontlokken.  

Ik hoefde niet aan een muur, totdat ik deze muur zag. Zoals ik ook geen tien-
duizenden verkochte exemplaren hoefde, tot ik de verkoopcijfers van Lize Spit 
zag. 
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De muur wordt extra begeerlijk door dit tijdperk, waarin je sociale media 
overstromen met de door superlatieven begeleide auteursfoto’s van het hand-
jevol Das Mag-sterren, en waarin de Volkskrant al in augustus een spread 
heeft met ‘debutanten van het jaar’. ‘Wanneer was die verkiezing?’ vroeg ik 
me af, ‘waarom heb ik daar niet aan meegedaan?’ Het bleek dat ‘debutanten 
van het jaar’ niets meer was dan de benaming van een programmaonderdeel 
op incrowd-boekenfestival Manuscripta. De schrijverswereld is er – zoals elk 
wereldje dat de moeite waard lijkt – een van achterkamertjes, vriendendiensten 
en feesten waarvoor alleen de coolste kids worden uitgenodigd.

Zo denk ik als ik mijn aandacht gevestigd houd op de muur: als een onooglijk 
wezentje. Zo makkelijk raak ik afgeleid door wat glinstert. De glamour van die 
muur is even leeg en even aantrekkelijk als de glamour van het enige bal dat 
ertoe doet voor wie als droom had schrijver te worden, hoe hard Jan Siebelink 
de glans ook door het slijk probeert te halen door met een bezweet hoofd 
te verkondigen dat dit het bal is waar hij steevast achter de gordijnen wordt 
gepijpt. 

Jezelf en de buitenwereld bewijzen dat je schrijver bent door er zoveel mogelijk 
als een schrijver uit te zien. Dat was niet de meisjesdroom. De meisjesdroom 
was schrijven. Oké, en beter worden dan Isabel.

Dromen in etappes

De muur van Prometheus heb ik vooralsnog niet gehaald. De puber in mij, het 
obstinate deel, dat liever sombere liedjes schrijft dan sensueel op de foto staat, 
dat deel zegt: ik hoef ook helemaal niet aan die muur, ik hoef geen deel uit te 
maken van dat rijtje trofeeën, en ik hoef niet naar een bal waar ik dankbaar 
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moet zijn om een glimp op te vangen van Jan Siebelink, in leren jasje en met 
gelukzalige blik verscholen achter een gordijn.

Mijn obstinate deel gaat voor een andere romantiek, die ook hogelijk overschat 
wordt: de romantiek van de ploeterende schrijver, de miskende schrijver, de 
schrijver die niet mee mag walsen met de beroemderiken, maar wiens woorden 
rondzingen in het hoofd van die ene lezer die het wel begreep, die het wel kon 
zien. En die uiteindelijk, bij boek zes, zeven of acht, alsnog álle lezersharten 
weet te veroveren.

Met die romantiek probeert de uitgeverij haar debutanten ook voor te bereiden 
op het waarschijnlijke scenario: dat jouw debuut, zoals de meeste, voorbij zal 
trekken met een geruisloze soberheid waar de Paus jaloers op zou zijn. Maar, 
zegt de uitgeverij, kijk naar Tommy Wieringa: die bleef proberen en bleef 
proberen, en nu denkt iedereen dat hij begon met Joe Speedboot (het was zijn 
vierde roman). 

Dat is het voordeel van de schrijverswereld boven de modellenwereld: het is net 
iets makkelijker om je bij het uitblijven van roem alsnog groots en meeslepend 
te wanen, in je joggingbroek, met je kat op schoot, tussen je energiedrank en je 
chips en je proppen papier. 

Ik wil in die droom geloven, ik wil hard werken en steeds een stukje beter wor-
den. Tegelijkertijd, laat ik niemand voor de gek houden, wil ik de erkenning, 
wil ik het Boekenbal, wil ik de muur. En niet pas bij boek acht. 

Mijn criterium voor erkenning, weet ik, is omhoog verschoven in een typische 
opwaartse vergelijking, de snelste manier om jezelf de put in te kijken. Als ik 
even uit de roes van de ambitie stap, herinner ik het me weer, het antwoord 
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op een vraag die mijn vriend stelde: ‘Wat zou, realistisch, de best mogelijke 
uitkomst zijn – wanneer is dit boek voor jou geslaagd?’

Ik was al maanden doodzenuwachtig, omdat mijn roman bijna klaar was, en 
als hij klaar was, zou hij de wereld in moeten, andere mensen onder ogen moe-
ten komen. Wat als ze ‘m vreselijk vonden, of als ze helemaal niets vonden?

‘De best mogelijke uitkomst is een viersterrenrecensie in een belangrijke krant. 
En een tweede druk, dat zou echt mooi zijn,’ zei ik.

Ik heb gekregen wat ik wenste. Op de momenten dat een stukje van de droom 
uitkwam, was ik daar ook blij mee. Maar tevreden blijven staan rondkijken, 
dat is echt te veel gevraagd. Er zijn nog zoveel etappes te gaan. De muur 
markeert slechts een punt, als een stempelpost. Nu is het de kunst om niet te 
staren naar de muur, maar om te staren naar het werk, te schrijven, schrijven, 
schrijven. Om aan de muur te komen, zonder dat het om de muur gaat.
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Ezelstoof
A r n o n  G r u n be r g

Ergens aan het begin van deze eeuw bezocht ik het literair festival in Mantova, 
Italië. Het was, ik heb het even opgezocht, 2004.
Mijn werk aldaar werd toen uitgegeven door een kleine Italiaanse uitgever, 
Instar Libiri. De publiciteit werd verzorgd door een dame die Chiara heette. Ik 
ben haar uit het oog verloren.
Maar die avond bezwoer ze me dat ik de ravioli gevuld met vlees van de ezel 
moest eten. Het was zo’n avond die je verzoent met het leven. We zaten op 
het terras van een restaurant. Alles leek mogelijk. Ik geloof ook nog dat ze me 
overtuigde dat ik de dag erop die ravioli in een winkel moest kopen, opdat ik 
er ook thuis van kon genieten. Dat heb ik niet gedaan. Want de volgende dag 
was alles toch weer anders.
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Stracotto d’asino 

(gestoofde ezel)

Ingrediënten:

1 kilo ezelvlees

200 ml rode wijn

2 tenen knoflook

1 grote ui

1 grote wortel

1 selderij

vleesbouillon (genoeg om 1 kilo vlees onder te dompelen)

1 kaneelstokje

2 laurierbladen

2 jeneverbessen

rozemarijn, salie, kruidnagels

1 eetlepel tomatenpuree

zout en peper

Voor marinade:

1 wortel

1 stengel bleekselderij

1 ui

1 teentje knoflook

rode wijn, grof zout, peper, kaneelstokje, kruidnagels, jeneverbessen (op gevoel)

Extra vierge olijfolie

Zout, peper
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Voorbereiding:

Snijd het vlees in brokken van ongeveer 2 centimeter, leg ze in een kom en 
overgiet met rode wijn. Voeg de grofgesneden wortel, knoflook ui, bleekselderij, 
zout en kruiden toe. Laat 12 uur marineren.

Bereiding:

Haal de ezelbrokken uit de wijn, schroei het vlees dicht op hoog vuur in een 
sauspan met olijfolie.
Bak ondertussen in een aparte pan, altijd met een beetje olie, de fijngesneden 
groenten en het teentje knoflook. Wanneer er geen vocht meer uit het vlees 
komt, voeg de kruiden, het zout en de peper en dan de groenten toe, en roer.

Giet de wijn erover en laat verdampen.

Voeg de vleesbouillon toe, totdat al het vlees bedekt is. Kook het geheel min-
stens drie uur. Roer zo nu en dan door om aanbranden te voorkomen.

Tips:

 • Recept is ook geschikt voor paardenvlees.
 • Als de saus aan het eind te vloeibaar is, kun je het verdikken met   
  aardappelzetmeel.
 • te gebruiken als vulling voor ravioli.
 • Serveren met een saus van pompoen
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Born in a Bugatti
G i l l e am  Tr a p en be r g

De luxe buitenwijk Konstancin-Jeziorna wordt vaak het Beverly Hills van  
Warschau genoemd. De wijk wordt van oudsher bevolkt door de bovenste 
laag van de Poolse samenleving. Verhuizen naar deze wijk betekent een stap 
omhoog op de sociale ladder. Tegenwoordig is Konstancin-Jeziorna, en met 
name Osiedle Kostancja (de eerste ommuurde en exclusieve woongemeenschap 
die in Warschau gebouwd werd) populair bij nouveau-riche families. Fotograaf 
Gilleam Trapenberg zocht contact met de kinderen die in die wijk opgroeien. 
Levend in weelde, staan zij niet alleen fysiek maar ook mentaal ver af van het 
chaotische stadsleven een paar kilometer verder op. 
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Bobik
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Michael
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Pjotr
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’ t Wittebrootskint
L u u k  H i j n e

I l l u s t r a t i e :  L u n e  van  d e r  M eu l e n

Er leefde eens een jongetje in het elfde-eeuwse Utrecht. Niemand weet precies 
hoe hij heette. Het enige wat we zeker van hem weten, was dat hij ‘t Witte-
brootskint werd genoemd, om een afschuwelijke gebeurtenis.

Het jongetje had maar één groot verlangen: zijn vader zo trots mogelijk maken. 
Samen met zijn vader woonde hij in een klein huisje vlak bij de Oudegracht. 
Hoewel zijn vader een ongekend goede bouwmeester was, hadden ze het niet 
rijk, maar dat was niet erg, ze leidden een bescheiden maar gelukkig leven.
Er was net genoeg geld om rond te komen, en daarom waardeerden ze het 
eten des te meer. Het hoogtepunt van de week was dan ook op maandag: dan 
mocht het jongetje twee witte broden bij de bakker aan de Oudegracht halen. 
En hoewel die meestal aan de oude kant waren, waren de broden voor het 
zoontje en zijn vader iedere keer weer een feestmaal.

Op een gure winteravond werd er aan de deur geklopt. Het bleek hoog bezoek: 
de aartsbisschop van Utrecht. Het jongetje bleef aan tafel zitten, maar kon 
het gesprek toch gedeeltelijk opvangen. Het ging over een Mariakerk die de 
bisschop wilde bouwen. Dat mislukte steeds, zei hij: de grond bleek te drassig, 
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en daarom zakte het fundament voortdurend weg. De bisschop was ten einde 
raad. Stad en land had hij afgezocht, maar geen bouwmeester wist de oplos-
sing. Tot verbazing van het jongetje zei zijn vader dat hij hem wel kon helpen. 
De bisschop klonk ontzettend opgelucht, en wilde de vader al uithoren. Die zei 
echter: ‘Ik wil de kerk bouwen, maar het plan houd ik geheim, totdat u mij het 
tienvoudige standaardbedrag in zilver betaalt.’ De bisschop bleef lang stil. Ten 
slotte zei hij dat hij erover na ging denken, en droop af. 

Er gingen dagen voorbij en ze hoorden niets meer van de bisschop. Alles ging 
gewoon zijn gangetje. En zelfs voor een jochie van zeven voelde dat iets te rus-
tig. Wel was zijn vader ondertussen koortsachtig de plannen voor de Mariakerk 
aan het uitwerken. Het leek opeens alsof er niets anders meer bestond. ‘Dit 
gaat ons leven veranderen, zoon’, zei hij. ‘We worden rijk!’

En zo werd het weer maandag. Vrolijk ging het jongetje weer op stap naar de 
bakker, met het geld voor de twee witte broden in zijn zak. Hij vroeg twee 
witte broden, de bakker legde ze op de toonbank, vermeldde hoe oud ze waren 
(iets ouder dan normaal). Alles verliep zoals gewoonlijk, totdat het jochie het 
geld wilde geven. Toen zei de bakker onverwacht: ‘Nee, houd maar, jongen. 
Vandaag is je geluksdag: je krijgt van mij de witte broden gratis. Omdat je zo’n 
beleefde knaap bent.’ De jongen kon zijn oren haast niet geloven. Twee witte 
broden? Gratis? Wat zou zijn vader blij zijn! Wat fantastisch dat ze geld over 
zouden houden! Stralend van geluk wilde hij al de deur uitlopen, toen de bak-
ker hem halt toeriep. ‘Wacht! Je krijgt de broden natuurlijk gratis, dat heb ik 
beloofd. Maar kan je misschien iets vertellen over die nieuwe Mariakerk, waar 
je vader mee bezig is? Ik vind dat interessant, weet je.’ Het kind knikte. Het 
kon vast geen kwaad om een bakker over de geheime plannen van zijn vader 
te vertellen. Wat moest een bakker er immers mee? En zo vertelde hij over het 
geheime fundament: dat zijn vader runderhuiden wilde plaatsen op het moe-
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rassige gedeelte, en dat die waterdicht waren, waardoor de kerk niet meer kon 
wegzakken. De bakker knikte tevreden, maakte een zwaaiende handbeweging 
en de jongen ging naar huis.

‘Hoe komt het dat je nog geld hebt?’, vroeg zijn vader. Zijn zoontje gloeide van 
trots. ‘Ik heb ze gratis gekregen, omdat de bakker me zo beleefd vond’, zei hij. 
Argwanend vroeg de vader door. ‘Zei de bakker verder nog iets?’ Het duurde 
niet lang of de jongen vertelde over de onthulling. De vader wankelde. Van het 
een op het andere moment werd het zwart voor zijn ogen. Hij wist niet meer 
wat hij deed, en rukte ziedend een brood uit de trotse handjes. Het brood was 
keihard, en handzaam. Hij hief het witte brood boven zijn hoofd, haalde uit, 
en sloeg met al zijn kracht op het hoofd van zijn geliefde zoontje. Zijn zoontje, 
waar hij zo gelukkig mee was. Zijn zoontje, dat hem zo trots wilde maken. Het 
jochie was in een klap dood. Zijn overijver was hem fataal geworden.

De Mariakerk is daadwerkelijk in Utrecht gebouwd, in de elfde eeuw. En hoe-
wel de kerk in 1813 door Napoleon weer is gesloopt, bestaat de kloostergang 
nog steeds – de enige overgebleven romaanse kloostergang in Nederland. En 
als je daar doorheen loopt – in de winter, na middernacht, wanneer de stad is 
gaan slapen – en je geruisloos stil gaat staan, en je oren spitst, dan hoor je het 
gejammer, van ‘t Wittebrootskint.
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Klassieke  
chocoladecakejes 
met zachte vulling

L i s a n n e  van  Ae r t

Begin januari vertoefde ik, in de naam van de kunst, vier dagen in Preston 
Palace in Almelo, “een uniek all inclusive hotel en uitgaanscentrum met vele 
faciliteiten onder één dak.” Er werd mij beloofd dat ik onbeperkt, onbezorgd 

en optimaal zou gaan genieten, en ik kan zeggen: dat is gelukt. Toen ik terug-
kwam ben ik naakt voor de badkamerspiegel gaan staan. Een schadecheck. 
Een vier dagen durende stroom van kipspiesjes, Berenburg cola, Pisang, ri-
vierkreeftjes en pancakes, dat doet namelijk wat met een lijf. Vooral als dat lijf 
normaal gesproken geen vlees en vis tot zich neemt, en zich qua drank beperkt 
tot wijn, (speciaal) bier en zo nu en dan een jenevertje. 

Terwijl ik op mijn buikje drukte en me ernstige zorgen maakte over de staat 
van mijn huid, vroeg ik me af: waarom had ik me zo laten gaan? Waarom had 
ik zoveel zooi gedronken, die ik zelfs op mijn zestiende al te zoet vond? Waar-
om toch nog dat stukje gelige kipschnitzel? Ik keek naar mijn wallen, moest 
lachen en dacht: waarom ook niet, zo nu en dan? Ik heb genoten, optimaal. 
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Ik heb Toppertje (‘ doe mij een toppertje en een breezer ananas, en doe er ook 

maar een dubbele whiskey bij’) gezongen in de karaokebar, ik heb een ont-
roerend gesprek gehad met een vrouw die naast haar bed bananendozen vol 
bouqetreeksromannetjes heeft staan. Ik heb mensen zien linedancen, ik heb 
bejaarde stelletjes verliefd zien slowen. Ik heb gepoold, gebubbeld en gebowld. 
Ik heb gelachen. Het viel wel mee met de verwachte existentiële leegte en bete-
kenisloosheid, sterker nog: ik snapte wel wat de bouqetreeksromannetjes-vrouw 
bedoelde met ‘ik kom hier om bij te tanken’. Het was heerlijk om mijn leven 
te leiden met de openingstijden van buffetten als leidraad, en ‘shotten is niet 
toegestaan’ als grootste beperking. 

Om een klein beetje Preston Palace naar je huis te brengen, presenteer ik hier-
onder mijn lieveling van het toetjesbuffet. Een klassiek chocoladecakeje, met 
zachte vulling. Ik hoop dat je ervan geniet. Voor eventjes onbeperkt, onbezorgd 

en optimaal.  

60



//

Ingrediënten voor vier cakejes

-2 eieren

-25 gram suiker

-100 gram pure chocolade

-100 gram boter

-30 gram bloem

-Poederduiker

-Snufje zout

-Vier kleine ovenschaaltjes, ingevet en bestoven met bloem 

Bereiding

 • Verwarm de over voor op 200 graden. 
 • Klop in een kom de eieren en suiker schuimig. Klop de bloem en het  
  snufje zout erdoorheen. 
 • Breek de chocolade en snijdt de boter in stukjes, en doe ze in een   
     hittebestendige kom. Smelt ze au bain-marie, ofwel: boven een pan 
  met  kokend water. Haal de pan van het vuur als de chocolade en   
  boter gesmolten zijn. 
 • Voeg het eiermengsel toe aan de chocolade en roer alles tot een glad de   
  massa. Verdeel dit over de schaaltjes.
 • Bak de cakes circa twaalf minuten in het midden van de oven. Zo   
  blijft de buitenkant stevig en het binnenste vloeibaar.
 • Haal de cakejes uit de oven, bestrooi ze met poedersuiker. Serveer   
  direct!
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Wees als Arnaud, 
als hij Arnaud heette

J oz i e n  W i j k h u i j s
I l l u s t r a t i e :  Ro be r t  v an  Ra f f e

‘De waarheid is ook maar een gehandicapt concept’, zei mijn goede vriend 
Bart ooit tegen me, toen ik met hem aan een bar in Tilburg zat. Ik vertelde 
een verhaal dat hij eerder van me had gehoord, maar in mijn nieuwe versie was 
ik zélf degene die het batje tegen iemands gezicht gooide tijdens slagbal op de 
basisschool. Er waren meer verhalen die verschillende versies kenden. Bijvoor-
beeld het verhaal waarbij ik niet helemaal zeker wist of ik zes of acht glazen 
frisdrank over een eerstejaars heen gooide in de kroeg waar ik werkte, of het 
verhaal waarbij het aantal babyhamsters dat mijn originele hamster verwekte 
van negen naar elf ging. 

Ik geef niet altijd evenveel om de waarheid. Vooral niet na een biertje of drie, 
op een verjaardag, tijdens ongemakkelijke stiltes, in kroegen met veel oude 
mannen, of bij mijn familie. Dat is soms een wat ongemakkelijk besef, aange-
zien ik een groot deel van mijn geld verdien als journalist.  Het betekent niet 
dat ik lieg over belangrijke zaken, maar ik vergeet soms details van de verhalen 
die ik vertel en, voor het verhaal, vul ik die dan zelf maar even in. Dat doet 
het goed op feesten en partijen, maar toch heb ik deze vrije omgang met de 
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waarheid lang een wat minder goede kant van mezelf gevonden. 

Tot ik eens, tijdens een lang weekend in Gent, Arnaud mocht observeren. 
Arnaud was een grote man, met meerdere gouden ringen om zijn vingers, lang 
grijs haar en een stem die over de gehele Groentenmarkt te horen was. Hij was 
zo’n man die een vaste plek had op het terras. De gehele week zag ik hem daar 
iedere avond zitten, met iedere keer een andere groep mensen om hem heen. 
Gent is niet extreem groot, en de kroeg was dicht bij mijn hostel, dus op zeker 
twee momenten zat ik er ook. Niet in de groep die bemoedigend knikkend om 
Arnaud heen zat, maar toch zeker direct daarachter. 

Arnaud vertelde een verhaal over een kat. Ik kan me niet precies herinneren 
wat de kat deed, maar het had iets te maken met een enorme berg kussens die 
eigenlijk voor Arnauds vrouw bedoeld was en een verkeerd gevallen stuk tonijn. 
Wat ik me wel herinner, is dat de ene dag de kat rood was en de andere dag 
zwart. En dat de vrouw van Arnaud de ene dag Marga heette en de andere dag 
Cindy. 

Ik heb genoten van zijn bulderen, van de tevreden grijns op zijn gezicht en 
de manier waarop het publiek, want dat was het, proostte op zijn grootse 
apotheose. Arnaud nam de biertjes die hij kreeg in ontvangst, knikte tevreden 
en klopte op zijn ronde bierbuik. De laatste avond merkte hij mij ook op. Hij 
stak even zijn beringde hand op en ik zwaaide terug. Ik durfde niet met hem te 
gaan praten, niet in het minst omdat ik de versie die ik van hem in mijn hoofd 
had zo leuk vond. Voor mij was het op dat moment niet zo belangrijk wat 
ervan klopte.

Of het echt zo ging als ik het hier beschrijf, weet ik niet zeker. Maar ik ben 
Arnaud nooit vergeten, omdat hij sindsdien mijn verantwoording is voor iedere 
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keer dat de details van mijn verhalen iets verschuiven. In mijn hoofd is hij ge-
lukkig met het leven dat hij voor zichzelf geconstrueerd heeft, doet hij er nie-
mand kwaad mee, kan hij belangrijke zaken als ‘echt’ en ‘nep’ nog van elkaar 
onderscheiden en weet hij dat hij niet gestuurd is door een bovennatuurlijke 
mogendheid om de mensheid te redden. Ikzelf heb dit volgens mij ook nog wel 
op een rijtje. En volgens mij waren het echt elf hamsters.
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April, 1986
De nachtarts

Die ochtend had de aanstaande vader zijn vrouw, die vijf maanden zwanger 
was, gewekt omdat zij hevige koorts leek te hebben. Of hevig, ze had in ieder 
geval enige verhoging gehad. Maar, zo redeneerde de aanstaande vader, bij 
hevige koorts was het eigenlijk al te laat, dus kon je een beetje verhoging maar 
beter als heel ernstig behandelen. Resoluut had hij zijn vrouw uit bed opgepakt 
en haar over zijn schouder geslagen. Zonder zijn voet ook maar één keer van 
het gaspedaal te halen was hij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden.
Door een chronisch slaapgebrek was de aanstaande moeder niet in staat om 
tegen te stribbelen. ’s Nachts werd ze ieder uur gewekt door haar man omdat 
hij haar temperatuur op wilde meten. Nu zat ze vastgesnoerd op de achterbank. 
Om haar smalle taille hing alleen een japonnetje dat nog korter was dan een 
Zweedse zomernacht, langer had ze de afgelopen maanden ook niet geslapen.

De aanstaande vader leerde al snel dat een ziekenhuis niet per se een veilige 
plek is. Een ziekenhuis bestaat uit mensen en die kon je niet zomaar vertrou-
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De nachtarts en  
het fenomeen

 
D e r k  Fan gman

I l l u s t r a t i e :  P a t r i c k  Lo u we r s e
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wen. De eerste arts die bij het bed van zijn vrouw kwam kijken, had de situatie 
van zijn vrouw verre van serieus genomen. Nauwelijks verhoging. Het had hem 
minder dan een minuut gekost om die diagnose te stellen. En dan was hij nog 
niet eens een echte arts. Een arts in opleiding, was de aanstaande vader na 
enig doorvragen te weten gekomen. Hij stond erop dat zijn vrouw alleen door 
een echte arts behandeld zou worden, maar dat had het medicijnenstudentje 
verwaand weg gezwaaid. Nauwelijks verhoging, wat dacht dat ventje wel 
niet. Terwijl een leek nog had kunnen zien dat zijn vrouw heel duidelijk in 
levensgevaar was. De aanstaande vader zag het in ieder geval wel. De arts in 
opleiding zei dat de aanstaande ouders zich geen zorgen hoefden te maken. Dat 
de verhoging niet zorgwekkend was, dat moeder en kind het betrekkelijk goed 
maakten. Nu ze er toch was, wilde hij haar best nog even ter observatie hou-
den, als dat de aanstaande vader gerust zou stellen. Het stelde de aanstaande 
vader niet gerust.

Een paar uur later stuurde de jonge arts de aanstaande moeder definitief naar 
huis. De aanstaande vader protesteerde heftig. Ja, ook hij had gezien dat de 
koorts zakte. Maar hoe wist je dat het klopte? Je hoefde niet gestudeerd te 
hebben om te zien dat zijn vrouw er vreselijk aan toe was. Die thermometers 
waren enkel apparatuur en apparatuur kon kapot, dat wist iedereen. En die 
artsen waren ook al niet te vertrouwen. Had hij daar laatst ook niet iemand 
wat over horen zeggen bij een opinieprogramma op de televisie? Het zou heel 
slecht gesteld zijn met de zorg. Patiënten waren een nummertje. Ja, zo voelde 
de aanstaande vader zich op dit moment: een nummertje.

Hij vroeg om een second opinion. Nee, hij eiste het, maar de arts in opleiding 
hield zijn poot stijf. De tijd van artsen was vreselijk kostbaar en mocht niet 
misbruikt worden. Bovendien was ieder bed hard nodig.
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‘U zult nu echt moeten vertrekken.’

De aanstaande vader keek hem vuil aan. Om hem te laten zien dat hij aller-
minst van plan was het ziekenhuis te verlaten, ging hij demonstratief voor de 
jonge arts op de grond zitten en trok hij zijn schoenen uit, die ingewikkeld 
geveterd waren, waardoor het behoorlijk lang duurde. Toen de aanstaande 
vader eindelijk klaar was, zei de arts: ‘Ik moet nu naar de kantine. Peeters 
van Oncologie is vandaag jarig en die trakteert ieder jaar op jamdonuts met 
vruchtenhagel.’ Hierna sprong hij met een aanloopje over de veterschoenen van 
de aanstaande vader en rende de kamer uit. De aanstaande moeder begon te 
huilen.

De aanstaande vader probeerde zijn vrouw tot rust te brengen, het was een 
onbegonnen zaak. ‘Dit kind maakt mij ziek,’ snikte ze. ‘Ik wil het niet.’

Toen dat niets uithaalde, begon ze met gillen.

Maar niemand kwam op het gegil af. In de kantine werd Lang zal ‘ie leven 
gezongen.

De aanstaande vader raakte zo vermoeid door het gegil van zijn vrouw dat hij 
naast haar bed op de grond in slaap viel, met het hoofd op zijn veterschoenen. 
Toen hij weer wakker werd was het midden in de nacht, zijn vrouw lag er nog 
slechter bij dan daarvoor. Het werd tijd dat hij het heft in eigen hand nam. Hij 
pakte zijn slapende vrouw als een pakketje in zijn armen en rende de gang op.

Halverwege de gang ontwaakte ze. Onmiddellijk hervatte ze het gegil. Er 
kwam een dokter op het lawaai af.
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‘Ik ben de nachtarts,’ zei deze met enige trots.

De aanstaande vader nam de dokter zorgvuldig op. Hoewel hij over het 
algemeen veel respect had voor mensen die ’s nachts beter functioneerden dan 
overdag, draaide hij zich om en zette het opnieuw op een lopen, de aanstaande 
moeder luid gillend over zijn schouder geslagen. Na een paar rondjes vond hij 
de operatiekamer, legde zijn vrouw op tafel en barricadeerde de deur.

De nachtarts was ook de operatiekamer binnen gekomen, via een andere deur, 
die de aanstaande vader nog niet had opgemerkt. Hij pakte de dokter bij zijn 
schouders en probeerde hem de kamer uit te duwen. Omdat deze behoorlijk 
zwaarlijvig was, lukte het niet. De aanstaande vader liet de dokter dus maar 
staan en begon ook de tweede deur te barricaderen, bang voor nog meer op-
dringerig personeel.

Plichtsgetrouw onderzocht de dokter de aanstaande moeder. Het was nu een-
maal zijn vak. Hij vroeg wat haar klachten waren. Met horten en stoten legde 
de aanstaande vader de situatie uit, terwijl hij een enorme kast voor de deur 
duwde.

‘Er is helemaal niets mis met uw vrouw,’ zei de nachtarts na enig onderzoek. 
‘Goed, ze heeft enige verhoging. Maar niets om u echt druk over te maken. 
Een keizersnede is nergens voor nodig. Bovendien levensgevaarlijk voor het 
kind. Echt waar, alleen wat verhoging. En uw vrouw lijkt me volledig uitgeput, 
maar dat komt waarschijnlijk door het gegil. Ik zal haar wat kalmerends geven.’

‘Ik heb toch liever dat u haar gewoon opensnijdt,’ zei de aanstaande vader.

‘Dat zal niet gaan,’ zei de nachtarts. ‘Echt niet. Ik snijd vannacht helemaal 
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niemand open. Bovendien mankeert er niets aan uw vrouw. Rust nu liever 
wat uit. Morgenochtend zullen we de situatie opnieuw bekijken. Echt, na wat 
nachtrust zult u de dingen beslist in een ander perspectief kunnen zien.’

‘Geen haar op mijn hoofd,’ zei de aanstaande vader met overslaande stem. 
‘Ik wil dat u haar opensnijdt. Nee, ik eis het. Ik eis dat u haar onmiddellijk 
opensnijdt.’

‘Het zal niet gaan,’ zei de arts opnieuw. ‘Helaas niet, zou ik bijna willen zeg-
gen. U zult begrijpen dat er regels zijn. U zet mij verschrikkelijk voor het blok. 
Een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. Voor u, maar toch ook 
voor mij, in zekere zin. Nee, ronduit vervelend zelfs. Ethisch gezien dan hè. 
Voor de rest laat het mij volledig koud. Ik ben een professional moet u weten. 
Ik neem mijn werk nooit mee naar huis. Al vijfentwintig jaar niet. En ik houd 
altijd voet bij stuk. Nee echt, ik ben onvermurwbaar. Altijd geweest, denk ik. 
Dat zeg ik u.’

‘Niets mee te maken,’ zei de aanstaande vader. ‘Het gaat hier om mijn vrouw. 
Kijkt u eens hoe prachtig zij is. Maar nu gaat zij dood. Ik wil dat u het gezwel 
uit haar buik snijdt. En wel nu. U bent toch zeker dokter, hè dokter?’

‘Goed, goed. In feite heeft u gelijk, ik ben een begaafd dokter. Al een kwart 
eeuw een van de beste in mijn vak. En inderdaad, uw vrouw is prachtig. 
Werkelijk wonderschoon. Maar doet u eerst toch een beetje rustig. Oh god, dat 
mes is toch helemaal nergens voor nodig? We kunnen hier geen ongelukken 
gebruiken. Het komt allemaal best goed. Nog binnen het uur zal ik de door u 
gewenste keizersnee zetten. Al raad ik de hele ingreep persoonlijk ten zeerste af. 
Dat wil ik graag nog eens benadrukken. Maar goed, een fraai staaltje chirurgie 
zal het worden, al zeg ik het zelf. Voor het kind zal de ingreep waarschijnlijk 
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fataal zijn, het is zestien weken prematuur. Daar bent u van op de hoogte. In 
feite is het een abortus. Nou ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Maar goed, een heus 
kunststukje zal het zijn. Daar kunt u van op aan. Als u tenminste eens een 
beetje kalm deed. Ja, legt u dat mes maar terug op tafel. En ademt u nu eens 
rustig in en uit. Ja, zo, ik zeg het u.’

De dokter was er ondanks de hachelijke situatie behoorlijk mee in zijn nopjes 
dat hij zijn stem niet eenmaal had verheven. Hij had een mooie, serene stem, 
vond hij zelf. Een stem waar je een opstandige menigte mee tot kalmte kon 
manen. Misschien moest hij toch eens over een politieke carrière nadenken, 
wat dat betreft was zo’n verplicht pensioen wellicht een opening naar meer. 
Maar had hij dat huis in de Dordogne dan voor niets laten bouwen? Dat zou 
zijn vrouw nooit accepteren. Hij had haar tenslotte beloofd de rest van hun 
gezamenlijke leven daar te slijten. Of misschien hoefde je voor het bedrijven 
van politiek maar zo’n paar keer per jaar op te komen draven? Voor Prinsjesdag 
bijvoorbeeld, of voor een serieuze televisieshow, wat later op de avond. Dat kon 
ook best vanuit Frankrijk. Vliegen werd trouwens steeds goedkoper, en de tic-
kets zou hij vast vergoed krijgen. Hoe moeilijk kon politiek eigenlijk zijn? Daar 
moest hij zich maar eens een avond in verdiepen, nam hij zich in alle kalmte 
voor.

De aanstaande vader had geen serene stem. Eerder een piepende, die steeds 
oversloeg van het schreeuwen. Hij maakte zich grote zorgen om zijn vrouw 
en dat mocht iedereen weten. Zagen de artsen dan niet hoe hoog haar koorts 
opliep?

De aanstaande moeder lag tussen de twee mannen in. De dokter aan de ene 
kant van de operatietafel. Haar man, de aanstaande vader, aan de andere kant. 
Zij had geen kalme stem, zoals de dokter, en ook geen piepende, zoals de aan-
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staande vader. Haar gillen was ronduit panisch en moeilijk met klank of kleur 
te beschrijven. Ze gilde onophoudelijk: ‘Dit kind maakt mij ziek. Dit kind 
maakt mij ziek. Het is een ziek kind. Ik wil het niet.’

Het maakte het gesprek tussen de dokter en de aanstaande vader er niet 
gemakkelijker op. Bovendien zwaaide de aanstaande vader nog steeds met de 
scalpel boven zijn hoofd. ‘U snijdt mijn vrouw onmiddellijk open of anders doe 
ik het zelf,’ gilde hij hysterisch. Om zijn woorden kracht bij te zetten had hij 
een groen operatieschort over zijn schouders getrokken.

De dokter had toegegeven. Met al zijn mensenkennis, die hij in de loop van 
zijn indrukwekkende carriere had opgebouwd, was hij ervan overtuigd dat de 
aanstaande vader het meende. Bovendien was de keizersnede altijd al een van 
zijn favoriete ingrepen geweest.

Nu de aanstaande vader wist dat zijn vrouw behandeld zou worden, kwam hij 
een beetje tot rust. Hij was nooit eerder gewelddadig geweest, hij was een goed 
mens, en gooide nooit afval op straat. Bovendien verdeelde hij een aanzienlijk 
deel van zijn inkomen over goede doelen die hij een warm hart toedroeg. Maar 
nu ging het om zijn vrouw. Hij hield vreselijk veel van haar.

De dokter had ook een vrouw. Op gezette momenten hield hij behoorlijk veel 
van haar en hij was haar gedurende hun huwelijk tamelijk trouw gebleven. Als 
echtgenoot, maar ook als mens in het algemeen, was hij een lot uit de loterij.

Ondanks het mes zag de dokter ook wel dat de aanstaande vader waarschijnlijk 
best een beschaafd mens moest zijn. Dat was hij zelf immers ook. En als 
beschaafd mens was het niet heel moeilijk iemand van hetzelfde kaliber te her-
kennen. Zelfs in heel penibele situaties. Het enige verschil met de aanstaande 
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vader was dat de dokter ook in penibele situaties een beschaafd mens bleef. Dat 
had hij zo-even maar weer mooi bewezen. Nee, de dokter was zeer beschaafd, 
bedacht hij zelf, en de aanstaande vader hoogstwaarschijnlijk ook een beetje.

In tegenstelling tot de aanstaande vader gooide de dokter maar al te graag vuil 
op straat. Het liefst uit een rijdende auto. Hij wist ook niet waarom, maar het 
gaf hem een plezierig gevoel. Hij gaf geen geld aan goede doelen, maar op 
feestjes en partijen vertelde hij soms van wel. Daar was helemaal niets mis mee. 
Hij was iemand waar anderen tegen opkeken, en als hij op een borrel vertelde 
dat hij veel geld aan goede doelen schonk, zouden anderen zijn spoor vast 
volgen. Op die manier maakte het niet uit dat hij zijn portefeuille zelf gesloten 
hield. Zo waren goede doelen zelfs nog beter af. Het was het grotere plaatje dat 
hij in de gaten hield. Goed beschouwd was hij een weldoener. Een visionair.

De dokter gaf de aanstaande moeder iets kalmerends en onderzocht haar een 
laatste keer. Hij klapte haar benen weer dicht en vroeg: ‘U weet het zeker?’

‘Ja, zeker,’ zei de aanstaande vader. ‘Heel zeker zelfs.’

‘In dat geval zullen we direct beginnen,’ jubelde de arts.

‘Heeft u geen assistentie nodig?’ vroeg de aanstaande vader.

‘Alleen maar ballast,’ zei de arts terwijl hij met zijn handen de ligging van het 
kind bepaalde. ‘Maar misschien kunt ú zo af en toe iets aangeven?’

Op de gang klonk een panisch gekrijs. ‘Wat is dat?’ riep de aanstaande vader 
verschrikt.
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‘Zo te horen ook een bevalling, waarschijnlijk een Marokkaanse.’

‘Hoezo Marokkaans?’

‘Dat hoor je aan het geschreeuw. Een beetje overdreven, vindt u niet? Vanwege 
hun geloof mogen de mannen niet bij de bevalling aanwezig zijn, dus zitten ze 
op de gang te wachten. En normaal gesproken zijn die vrouwen in die cultuur 
ontzettend minderwaardig. Ze hebben een heel miserabel leven, wist u dat? 
Behalve als ze kinderen baren, en dan vooral zonen, dan zijn ze voor even heel 
belangrijk. En die vrouwen buiten dat moment uit. Die willen hun mannen 
laten horen hoeveel pijn en moeite het hun kost. Behoorlijk overdreven, zoals ik 
al zei. Maar je kunt het hun niet kwalijk nemen.‘

‘Dokter, het is ontzettend racistisch van u om zoiets te zeggen,’ riep de aan-
staande vader uit.

‘Scalpel,’ commandeerde de dokter streng, waarna hij een incisie maakte in de 
buik van de aanstaande moeder.

‘Dokter, dat is racistisch.’

‘Oh nee hoor, in het geheel niet zelfs. Die vrouwen krijgen namelijk prachtige 
cadeaus, als ze de bevalling tenminste tot een goed einde brengen. En dan 
vooral als het een gezonde zoon betreft. Daar is het in die cultuur allemaal om 
te doen. Had u zich dan niet verheugd op een zoon? Uw vrouw is zwanger van 
een zoon. Daar was u van op de hoogte?’ De dokter veegde met een zakdoek 
wat bloedspetters van zijn voorhoofd. ‘Zou u zo vriendelijk willen zijn mij die 
tang aan te geven?’
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Ja, daar was de aanstaande vader van op de hoogte. En natuurlijk had hij zich 
ontzettend verheugd op een zoon. Al jaren zelfs. Maar als hij moest kiezen 
tussen zijn vrouw en een kind dat hij niet kende, dan koos hij voor zijn vrouw. 
Honderd keer. Duizend keer als dat nodig was. Hij gaf de dokter zijn tang.

Er werd op een van de deuren geklopt. Een vrouwenstem vroeg de deur on-
middellijk open te maken.

‘Niet op reageren,’ siste de dokter.

Er verzamelde zich steeds meer mensen voor de operatiekamer. Ze sloegen met 
hun vuisten op de deuren en schreeuwden dat ze naar binnen wilden.

‘Nog even doorzetten,’ zei de dokter.

‘Die man is een oplichter,’ werd er nu van buiten geroepen. ‘Doe open.’

‘Wat is dat toch,’ vroeg de vader, ‘waar hebben uw collega’s daarbuiten het toch 
over?’

‘Ach, ze zijn gewoon jaloers op mijn voortreffelijke carrière.’

‘Laat hem niet opereren,’ werd er van buiten geschreeuwd. ‘Houd hem tegen. 
Hij is niet bevoegd.’

‘Maar dokter, ze zeggen dat u helemaal niet bevoegd bent om deze ingreep uit 
te voeren.’

‘Ach, dat is een kleinigheid,’ zei de dokter terwijl hij de navelstreng doorknipte, 
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‘gewoon jaloezie, zoals ik u al zei. Formeel gezien ben ik misschien inderdaad 
niet helemaal bevoegd. Maar wel zeer bekwaam. Al vijfentwintig jaar, moet u 
weten.’

‘Wat voor kleinigheid?’ stamelde de aanstaande vader.

‘Er was een voorval, zo’n acht maanden geleden,’ mompelde de dokter terwijl 
hij de aanstaande moeder van haar kind ontdeed, ‘en toen hebben ze me ont-
slagen. Jaloezie. Dat zeg ik u.’

‘Maar wat doet u dan hier als u al acht maanden bent ontslagen?’

‘Ik ben nog steeds ontzettend goed in mijn vak. En ik mis het verschrikkelijk, 
dat zal ik u eerlijk toegeven.’ De dokter wreef over de witte stof van zijn dok-
tersjas. ‘Daarbij heb ik mijn vrouw natuurlijk niets van het hele voorval verteld. 
Het zou haar veel te veel pijn doen. Dus daarom ga ik nog iedere nacht naar 
het ziekenhuis en trek ik mijn jas aan. U moet het zien als een goede daad, 
vrijwilligerswerk eigenlijk. Er is ’s nachts veel te weinig personeel. En normaal 
gesproken voer ik geen serieuze ingrepen uit. Ik doe alleen mijn ronde. Ik stel 
de mensen gerust, dat is een van mijn specialiteiten.’

‘Maar dokter, is dat niet misdadig?’

De mensen op de gang gingen steeds harder schreeuwen.

‘Ach nee, in het geheel niet,’ zei de dokter, ‘u moet begrijpen dat ik altijd zeer 
succesvol was. Iemand om tegen op te kijken. Maar toen was er een jaar gele-
den dat voorval. Of nu ja, voorval, in mijn ogen is het nooit bewezen. Iets met 
een vrouwelijke patiënt en een ongewenste zwangerschap. Maar nooit bewezen, 
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dat kan ik u verzekeren. Hoe ik er tegenaan kijk niet in ieder geval. Oneervol 
ontslag noemen ze het hier. Dat is de rente die je betaalt over zo’n mooie carriè-
re. Dat begrijp ik ook wel. Maar al met al is het een vervelende situatie.’

De dokter hield een fragiel jongetje in zijn armen. Het bewoog nauwelijks, 
maar het was nog in leven. Op de gang werd geroepen dat de politie was ge-
beld. Hierdoor leek de dokter te ontwaken uit een soort trance. Hij duwde het 
jongetje in de armen van de vader.

‘Ik moet nu echt gaan,’ zei de dokter haastig, ‘ik vlieg vanavond nog met mijn 
vrouw naar de Dordogne. We hebben daar een huis laten bouwen. En ik had 
mijn vrouw beloofd vroeg thuis te zijn na mijn nachtdienst, zodat we samen 
de tegeltjes voor onze nieuwe badkamer kunnen uitzoeken.’ De dokter begon 
een kast voor de deur weg te schuiven. ‘Iemand anders zal uw vrouw nog even 
dicht moeten naaien. Maar het was een zeer geslaagde operatie. Al met al. 
Haar koorts zal nu snel zakken. En met een beetje geluk overleeft die kleine 
het zelfs wel. Een waar kunststukje, al zeg ik het zelf. Dat had ik u beloofd. 
Veel geluk zo met u drieën en nog een prettig weekend.’ Hij opende de deur en 
wierp zich door een kluwen van grijpende armen naar buiten.

De operatiekamer stroomde vol. Een verpleegster nam het jongetje van de va-
der over. Drie artsen ontfermden zich over de moeder. De vader kon een glim-
lach niet onderdrukken. Zijn vrouw ging het redden. Hoewel ze nog buiten 
bewustzijn was, zag ze er nu al veel beter uit. Hij liep de gang op en fluisterde: 
‘Dank u wel dokter.’
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Het fenomeen

De verpleegster veegde het jongetje heel voorzichtig schoon. Het leefde, maar 
daar was dan ook alles mee gezegd. Het huilde niet, dat was meestal geen goed 
teken. Al kon het ook op intelligentie duiden. Zijn lijfje leek nog het meest 
op een stuk natgeregend karton, maar zijn blauwe oogjes stonden ongelofelijk 
schrander.

De artsen hadden de moeder dichtgenaaid. Toen ze ontwaakte uit haar narcose 
wreef ze over haar nog opgezette buik en zei: ‘Zo, dat lucht op.’

Een paar uur later ontsloeg ze zich zichzelf en verliet het ziekenhuis zonder ook 
maar een glimp van haar zoontje opgevangen te hebben.

‘Een koekoeksjong,’ zuchtte de verpleegster terwijl ze keek hoe het jongetje lag 
te slapen in zijn couveuse.
De moeder liet zich niet meer zien in het ziekenhuis, maar op de kraamafde-
ling werd er goed voor het jongetje gezorgd. De zusters waren dol op hem.
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De vader kwam een paar keer per dag met een pannetje onder zijn arm de 
melk brengen die hij thuis bij zijn vrouw aftapte. Hij wilde zijn zoontje niet 
zien zolang het nog in levensgevaar was. ‘Ik wil me niet hechten aan iets dat 
hoogstwaarschijnlijk dood gaat. Over drie uur kom ik een nieuw pannetje 
brengen.’ De zusters vonden de vader harteloos en trokken iedere keer dat hij 
kwam bits het pannetje uit zijn armen. Hoe konden de ouders zulke vreselijke 
mensen zijn? Ze hadden het jongetje zelfs nog geen naam gegeven. ‘Pas als 
hij buiten levensgevaar is,’ had de vader gezegd. ‘Met een naam ga je je maar 
hechten en dat levert akelige situaties op.’

Het jongetje zonder naam. Zelf meende hij zich jaren later te herinneren dat 
de doktoren en zusters op de afdeling hem “het fenomeen” hadden genoemd, 
maar mogelijk had hij dat door het glas van de couveuse verkeerd verstaan. Al 
vond hij het geen onplezierige naam voor zichzelf: het fenomeen.

Het jongetje was buiten levensgevaar. Toen de arts de vader inlichtte, gooide 
deze het pannetje melk tegen het plafond en begon uitzinnig te dansen. Hij 
wilde zijn zoontje onmiddellijk zien. ‘Ik heb een zoon. Ik heb een zoon,’ 
schreeuwde hij door de gangen met zijn armen boven zijn hoofd geheven.

Het jongetje was bijna drie maanden oud.

Toen de vader zijn zoontje voor het eerst in zijn armen hield, werd hij helemaal 
stil. Wat een prachtig kindje. Hij fluisterde het jongetje in zijn oor: ‘Jouw naam 
is Derk. De mensen zullen jou Derk noemen.’
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Een ik van woorden
Daan  Ste i n ebac h

I l l u s t r a t i e :  Ma r t i n e  Beet z

‘Wie spreekt, heeft iets te zeggen’, zo begint een van de essays uit Patricia de 
Martelaeres bundel Een verlangen naar ontroostbaarheid: over leven, kunst 
en dood. Vederlicht, maar van een verraderlijke ernst zijn die essays. Steeds 
beginnen ze op dezelfde manier, alledaags, om dan vervolgens met vol gewicht 
de diepte van leven, kunst en dood in te duiken – zonder oogkleppen. Het is 
alsof De Martelaere, ze was hoogleraar te Brussel, steeds duidelijk wil maken 
dat de filosofie ook maar iets van elke dag is. De filosofie is van het leven, niet 
andersom. Maar ook, zoals een filosofe dan toch betaamt, blijft ze zich steeds 
afvragen waarom je dan, in godsvredesnaam, steeds maar weer die vreselijke 
vragen moet stellen. Want hoezeer ze de filosofie ook verdedigt, het blijft raar: 
waarom zou je filosoferen als je ook kunt leven?

Het meest direct stelt ze die vraag in het laatste essay van de bundel: Moet men 

krabben waar het jeukt? Oftewel: moet je altijd overal maar over nadenken? 
Nee, zegt ze, het is eigenlijk beter van niet. Maar als je het nooit hebt gedaan, 
heb je ‘misschien ook wel een kleinigheid gemist.’ Het is haar daar om te doen: 
het krabben zelf. Daarom denk ik de conclusie van dat laatste essay alvast te 
mogen verklappen, omdat ik weet dat het daar niet om gaat, om conclusies, en 
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dat die het krabben niet minder maken. ‘Krab!’, zou ik de lezer bij dezen alvast 
mee willen geven.

Maar dat lost het probleem niet helemaal op, want ondanks dat het genoeglijk 
is: waarom nadenken, waarom schrijven? Ergens is het belachelijk, besef ik 
telkens als ik achter een tafel met laptop en koffie plaatsneem, om je terug te 
trekken uit het leven – de feestjes, (het echte, zogezegd ‘nuttige’) werk, studie, 
betrokkenheid bij de publieke zaak – om, helemaal alleen, te proberen woorden 
op papier te zetten. Woorden die je ook gewoon had kunnen zeggen, tegen 
mensen die je horen en die dan niet de moeite hoeven te nemen iets te lezen – 
ook al zo’n vreemde, eenzame bezigheid. Toch is er iets dat mij weghoudt van 
feestjes en demonstraties, en dat mij vastgeklonken houdt aan de schrijftafel. 
Soms wil ik helemaal niets zeggen, dan wil ik schrijven.

Ik bedoel: soms weet ik mijn tekst niet meer. Hoewel het me vaker gebeurt, 
meestal op een niet na te vertellen manier, is er een voorval dat in mijn ge-
heugen gebrand staat. Ik moest vertellen wie ik ben, voor een camera. Ik had 
een minuut. Probeer het eens, als je de kans hebt: recht het onverbiddelijke 
glazen oog in kijken en eerlijk zijn over jezelf. Wees oprecht, meen wat je zegt. 
Misschien breng je het er beter vanaf dan ik. Of beter gezegd: misschien blijft 
er meer van je over. Wat ik heb gezegd weet ik namelijk niet meer (terwijl ik de 
beelden toch heb gezien). Wel weet ik dat ik daarna trillend terugliep naar mijn 
plek aan de tafel en dat, toen iemand vroeg ‘gaat het wel?’ ik geen woord meer 
over mijn lippen kreeg. Sprakeloos, letterlijk.

Mijn eigen woorden waren me naar de keel gevlogen. Je zou denken dat het 
een aangename ervaring is, zo goed bekeken te worden. Met zo veel aandacht 
vastgelegd, gedefinieerd: ik, zoals ik ben. Maar het was verschrikkelijk. Ik was 
dat niet en het leek alsof iemand, die zei mij te zijn, uit mijn lijf was gekomen 
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en me nu door die camera aanvloog. Een andere ik, maar dan van woorden.
Ik ben wel weer bij zinnen gekomen. Het was een beetje zoals Elisabeth Vogler, 
gespeeld door Liv Ullmann in Ingmar Bergmans Persona (1966), een gevierd 
actrice die plotseling, halverwege een toneelstuk, stopt met praten. Niet voor 
even, maar echt: ook de volgende ochtend brengt ze geen woord uit. Uitein-
delijk belandt ze op een eiland, met de opgewekte en voortdurend kwekkende 
verpleegster Alma (Bibi Andersson) van de psychiatrische instelling waar ze 
onder behandeling is gesteld.

Er is veel te veel te zeggen over die film, het spel tussen de twee vrouwen, de 
talloze dubbelzinnigheden, de onvergetelijke Liv Ullmann, etcetera. Maar het 
basisgegeven, de crisis, is dramatisch genoeg. Elisabeth is altijd iemand anders, 
ze draagt voortdurend een masker, een persona, maar niemand vraagt ooit 
wie ze echt is. Misschien doet het ertoe in het theater, waar er expliciet wordt 
gelogen. Als je erbij zegt dat je liegt, dan gaat het om de leugen en dus ook om 
de waarheid, maar buiten het theater doet het er niet meer toe en is het masker 
van de leugen, die er toch is, nadrukkelijker, ondraaglijker. Tot ze elk masker 
laat vallen, de taal laat vallen. Tot ze zwijgt.

Kennelijk is er iets in de taal dat doet zwijgen. Patricia de Martelaere heeft het 
met de Franse taalfilosoof en schrijver Maurice Blanchot in het essay ‘Om niets 

te zeggen: de nieuwe kleren van de keizer’ over schrijven als een poging tot het 
niets. Niet een niets in het bijzonder, maar het grote, absolute Niets. Taal, zegt 
De Martelaere, is een gat. Daarmee bedoelt ze: het is altijd een verwijzing naar 
iets dat er niet is. Als je zegt: ‘tafel’, dan is er geen tafel, maar alleen een verwij-
zing naar een tafel, die er nog steeds en alleen maar nadrukkelijker niet is. Dat 
is in het dagelijks gebruik helemaal geen probleem, je kunt het prima over een 
tafel hebben die er niet is, of over feeën of over je geliefde die, zonder dat je het 
weet, op dat moment in een ander bed ligt.
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Maar voor de schrijver (De Martelaere benadrukt dat het om bepaalde 
schrijvers gaat, niet iedere schrijver) is dat een probleem. Hij is vertwijfeld, 
zoals dat heet, hij is ‘object-loos’. Het is een onverschilligheid jegens de wereld, 
een afwezigheid van Alles, een grote Leegte, een Niets – hoofdletters om de 
onmacht aan te duiden, ik bedoel namelijk dat wat de taal niet kan en wat 
ik dus ook niet kan uitleggen, niet echt. Dat is, schrijft De Martelaere, ‘een 
vreemd soort onverschilligheid, een passioneel soort onverschilligheid, ver van 
de gelatenheid of de gevoelloosheid. Het is de onverschilligheid van degene die 
zich vastklampt, aan om het even wat, aan de bomen, de lucht, de liefde, het 
eigen haar, wel wetend dat alles losschiet, en dat alles niets is.’ En dus stort de 
schrijver zich op de taal, in het volle besef van de leegte: ‘…hij stort zich erop 
met de passie van de minnaar die denkt dat zijn geliefde uniek is, maar hij 
weet wel beter, hij is de minnaar maar tegelijk de vertwijfelde: er had net zo 
goed een ander kunnen liggen, en onder iedere geliefde ligt het lege bed.’

De schrijver is zich er altijd bewust van dat als hij de naam van zijn geliefde in 
de mond neemt dat die er niet is, en dat ze op dat moment mogelijk de lakens 
deelt met een ander. Dat is wat hem naar de schrijftafel drijft, die vertwijfeling 
aan de taal; die zelf ook een grote, maar afwezige liefde is. Wat de schrijver wil, 
is dat woorden geen woorden meer zijn, maar dingen, die hij vast kan houden, 
laten zien. Hij wil alles zeggen, zodat het er echt is, en dus niets, want hij wil 
het niet zeggen, niet verwijzen. Hij wil zwijgen en daarom schrijft hij, juist om 
in woorden te ontkomen aan betekenis, aan woorden zoals woorden normaal 
zijn. Hij wil van taal dingen maken, ‘dingen weliswaar met een scheurtje erin, 
een lek waar alles uit loopt, maar niettemin dingen die op dingen lijken, die je 
kunt zien, aanwijzen en horen.’

Maar dat is de schrijver, niet de acteur en, althans niet op dat moment, ik, 
stamelend aan de Westerstraat in Amsterdam. Want als het zo is dat schrijven 
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zwijgen is, zegt het nog niet waarom je gaat zwijgen van praten. Ik denk: 
omdat het geen schrijven is. Wat ik deed, voor die vreselijke lens, was proberen 
mezelf in woorden te vangen. Maar met elk woord verdween ik een beetje 
meer, werd ik betekenis, verwijzing, gat. Ik verdween in de camera, die vast-
legde wat ik zei, die mijn afwezigheid, ook nog in beeld, heel precies vastlegde. 
Alsof er een akte werd opgemaakt en notarieel bestempeld: dit ben jij. 
Maar dat was ik niet, ik zat alweer aan tafel. Net als Elisabeth Vogler, die altijd 
weer denkt: ik ben dit niet, dit is niet mijn personage. Onze conclusie was, met 
verschillende gradaties in radicaliteit, dezelfde: zwijg.

Michelle Orange, een Canadese essayist die goed kan krabben, kwam tot een 
andere conclusie: run. Ways of Escape, het laatste essay van haar bundel This is 

Running for Your Life gaat over haar hardloopverslaafde adolescentie. Gevangen 
in een wat radicale variant van het gewiebel dat, zo zegt men, bij volwassen 
worden hoort – vooral, ik geloof het op haar woord, als vrouw. ‘What a fiasco. 
What a drag, this having to choose and then forever do/love/be that chosen 
thing. The thought of committing to any one of the selves racked up before 
me like labeled garment bags – aspirant, striver, student, daughter, desidered 
thing, woman, wife, mother, Catholic, Canadian, girlfriend, girl, straight, 
white, mammal, material, extant – filled me with dismay, so that even my clear 
choices were executed as halfsies.’

Hardlopen betekent voor Orange een leven zonder keuzes (woorden), met 
alleen de straat en haar lichaam. ‘The road was home that summer, something 
had to be.’ Na stijgende academische resultaten probeert haar vader haar warm 
te krijgen voor een bestaan als professor (zijn eigen bestaan); ‘And I’d think: 
Run.’ Want: ‘Better to be nobody, maybe, just a streak on the road. Better to 
hide than to show the world your halfness.’
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Het is beter om niemand te zijn, geen masker te dragen. Want, in een variant 
op De Martelaere: ook onder mij ligt het lege bed. Wat er die middag voor de 
camera zo pijnlijk duidelijk werd, was dat het gat van de taal in mijn lijf zit. 
Orange besefte dat ze altijd voor de camera stond en besloot dat ze het niet 
aankan. Haar rentochten zijn dezelfde als die trillende weg terug naar de tafel, 
‘ze is naar de keel gegrepen en kan niet meer’. Dus rent ze, zoals ik stamelde. 
En ze schrijft, het is moeilijk om dat verband niet te leggen. In een ander essay, 
De levenskunstenaar: naar een esthetica van de zelfmoord heeft De Martelaere 
het erover dat kunstenaars, maar vooral schrijvers, gedreven worden door de 
‘passie van het beëindigen’, die niet alleen over hun kunst gaat, maar ook over 
hun leven. Wat de schrijver wil met zijn boeken, wil hij eigenlijk ook met zijn 
leven: dat er geen gaten meer in zitten. Dan kan hij zeggen: ik ben af, dit ben 
ik. Met een stempel en een handtekening, maar dan echt. 

Wat de schrijver wil, wat ik wil, is het onmogelijke. Er zijn terwijl je er niet 
bent, spreken en toch niets zeggen, leven en geleefd hebben, allemaal tegelijk. 
Wat ik wil, is ontkomen aan de taal, om zo te ontkomen aan mezelf, aan het 
masker en de camera. Om geen steek verder te zijn gekomen, want het gat zit er 
nog steeds. Het bed is nog steeds even leeg. Maar het gaat om het krabben, niet 
om het resultaat. Ik ben een radicaal zonder manifest: Soyez realiste, demandez 

l’ impossible.
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