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JUBILEUMEDITIE: 
TIEN JAAR ABSINT 
Met cadeautjes van oud-redacteuren 

Het grote interview met Marieke Lucas Rijneveld over haar nieuwe roman Mijn lieve 
gunsteling 

DE DRIE MEEST ONLEESBARE VERKIEZINGS-
PROGRAMMA’S VOOR U OP EEN RIJTJE

IK VIND HET ALTIJD EEN BEETJE ZIELIG VOOR 
GOD OM TE ZEGGEN DAT IK NIET MEER IN 
HEM GELOOF 



hoofdredactioneel
Bezing mij, o Muze, dat vindingrijke tijdschrift, dat zeer veel Hoofdredacties kende, nadat het voor het eerst in 
Amsterdam het licht zag!

Jawel, beste lezer: voor u ligt een uitzonderlijke editie van de Absint, het vindingrijkste tijdschrift voor en door 
neerlandici onder vindingrijke tijdschriften voor en door neerlandici. We vieren in dit 42e nummer namelijk 
niet één, maar twee bijzonder feestelijke aangelegenheden. Natuurlijk doelen we hier allereerst op het tienjarig 
jubileum van ons geliefde blad. In 2011 kwam de allereerste Absint ter wereld – een gebeurtenis die om ons 
onbekende redenen niet in de geschiedenisboeken is vastgelegd, maar die des te meer in ons geheugen gegrift 
staat als één van de meest toonaangevende momenten in de Neerlandse geschiedenis. Sinds die gelukzalige 
geboorte heeft Absint een podium geboden aan verscheidene generaties UvA-neerlandici, die alle stonden te 
popelen hun creatieve ingevingen te delen met een miljoenenpubliek. 
 Die generaties werden natuurlijk ook weer geleid door verschillende hoofdredacties. En dat brengt ons tot 
het tweede feestelijke randje aan dit nummer: na het bitterzoete afzwaaien van het legendarische duo Pascal 
& Sophie in de vorige editie, is het nu tijd voor ons – Amber & Vincent – om het begeerde stokje over te nemen. 
Dat doen wij met gepaste vrees en vreugde, en natuurlijk met een gezonde slok Absint in ons systeem. Bij Amber 
resulteerde dat deze keer in een top drie van de meest onleesbare verkiezingsprogramma’s (p. 9), terwijl Vincent 
Kaas opnieuw de canon inknokt in de befaamde rubriek ‘Knokken om de Canon’ (p. 24).
 Gelukkig hebben Pascal & Sophie nog geen definitief afscheid genomen, en zult u hier nog genoeg van 
hen horen – Sophies overpijnzingen over het vakgebied vindt u deze keer terug op pagina (19). En ook eerdere 
generaties Absinters zijn ditmaal van de partij: Ezra Hakze, Fausto van Bronkhorst, Jolanda van de Beld, 
Lisa van Campenhout, Lodewijk Verduijn en Yves Otten schreven allen een speciale jubileumbijdrage voor dit 
feestnummer, met het toepasselijke thema ‘tien vingers’ (p. 22). Jeroen Jansen, de altijd bij de tijdse docent 
historische letterkunde, doet een duit in het zakje op pagina (p. 6). Daarnaast is natuurlijk Claudia Zeller weer 
van de partij met haar befaamde taalhandelingencolumn (p. 20), is er prachtig proza te lezen uit de pen van 
Tessa van Leeuwen (p. 26) en worden de banden met studievereniging Helios aangehaald (p. 33). Als klap op 
de vuurpijl verwelkomen we een nieuwe redacteur: een jong enigma dat luistert naar de naam Jelle Brumsen 
maakt zijn debuut op pagina (14). 
 Zo komt heden, verleden en toekomst tezamen in dit legendarische feestnummer. Trek dus die fles Absint 
maar open, beste lezer, en proost met ons mee: met Absint, op Absint!
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JubileumbijdrageYves Otten

Als je de dertig bent gepasseerd, merk je dat de vruchtbaarheid van de mensen om je heen tot uiting komt. Ruim twee jaar gele-
den veranderde de dynamiek van een gezellige avond. Waar we normaal tot het gaatje gingen, spraken over de goeie ouwe tijd en 
liedjes zongen die we in onze studententijd vaak zongen – een mix van Bob Dylan en Billy Joel – zaten we op een zomeravond 
tijdens een barbecue heel tata in een kringetje met in ons midden het speelkleed van de jongste in ons gezelschap. We keken 
allemaal vertederd naar het jonge leven en we waren trots bij elke rol en elk geluid beantwoord. Tot ik de vraag stelde wat we 
allemaal aan het doen waren. Waarom kijken we allemaal vertederd naar een baby.

De reproductie van de mensen om ons 
heen was ook thuis een gespreksonder-
werp. We wonen sinds kort in een huis 
met een tuin, maar welgeteld een slaap-
kamer (“Oh, wat handig, een garage” 
aldus een bezoeker die het aangebouwde 
slaapparadijs verwarde met een sleutel- 
en opslagplek). De financiële situatie 
gaat vooruit, maar een break up aan het 
einde van je twintigerjaren gooit toch je 
planning overhoop. Ik had ooit het idee 
dat 30 een ideale leeftijd was om vader 
te worden, maar laatst sprak ik tegen 
mijn vriendin uit dat het moeilijkste aan 
ouder zijn voor mij waarschijnlijk wordt 
om te zeggen dat het “een mooie teke-
ning” is, als je kroost voor de honderdste 
keer met wat geklieder op een velletje 

komt aanwandelen. 
 Ik werk een aantal jaar in het 
onderwijs, waarvan bijna vijf jaar op het 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. 
Soms zeg ik wel eens dat leerlingen de 
beste vorm van anticonceptie zijn, maar 
dat is natuurlijk voor de buitenwereld. 
Van binnen heb ik ieder jaar praktisch 
200 kinderen, met alle zorgen van dien. 
Sommige kinderen wens je niemand toe 
en van andere kinderen wil ik klassen 
vol. En er zit een hele hoop in het grijze 
gebied daartussen. Maar elke dag wil je 
ieder kind een veilig gevoel geven, een 
kind laten lachen, maar vooral een kind 
iets laten leren. Als het moet treed je 
hard op, maar soms zie je iets door de 
vingers. Maar als iets fout is, dan is het 

fout. Want van fouten leer je. Een slecht 
cijfer is geen ‘mooie’ tekening. 
 Het is zo´n tien jaar geleden 
sinds ik de allereerste Absint ooit in 
mijn handen had. Trots als een pauw 
keek ik naar de vooral witte voorkant 
van het tijdschrift, waar met grote rode 
letters stond: IS HIER. Het logo, met 
absintglas en rode pen, waar een 
bevriend vormgever veel te lang over 
gedaan had om na twee nummers in te 
ruilen voor de huisstijl die – zo leerde 
een blik op de website mij – de tand des 
tijds aardig overleeft. Dat logo, dat was 
een hele mooie tekening. Online is het 
eerste exemplaar nog in te zien. Met de 
blik van nu is het een armmoedig 
schoolkrantje – niet heel veel meer dan 

tekening 
het lokale sufferdje dat mijn schoolkran-
tredactie eens in de drie maanden met 
pijn en moeite weet te maken – maar 
toen was het voor mij het allermooiste 
en allerbeste tijdschrift dat ik ooit had 
gezien.  
 Bij de lancering van een nieuw 
tijdschrift hoorde vanzelfsprekend een 
groots feest. Een van de redacteuren 
vond een leegstaande basisschool in 
Amsterdam-Oost. Het werd een specta-
culaire avond met onder andere de 
absintbar van Simon Mulder waar je bij 
aanschaf van een glaasje absint een son-
net voorgedragen kreeg. Voor de gele-
genheid had ik mijn moeder uitgenodigd 
en zij was niet bij de absintbar weg te 
slaan. Toen ze vijf sonnetten had 

gehoord vond ik het genoeg en heb ik 
haar richting huis gedirigeerd. Vol goede 
moed marcheerde zij in een absinttrip 
de verkeerde kant op. Ik ben achter haar 
aangerend en heb haar de goede richting 
op gekregen. Een half uurtje later stuur-
de ze een sms: ze was veilig thuisgeko-
men. De volgende dag stond ze gewoon 
vroeg op en had ze nergens last van. 
Waarom we op een zomeravond met zijn 
allen keken naar dat kind, op haar speel-
kleed, kwijlend, rollend? Omdat we – en 
haar vader voorop – ontzettend trots 
zijn op wat zij al is. Omdat we niets wil-
len missen van wat zij gaat doen. En 
omdat we allemaal willen weten wat ze 
gaat worden. Natuurlijk was ik opge-
lucht toen ik hoorde dat de bevalling 

goed was gegaan en “er tien vingers aan 
zitten”, maar dat is slechts het begin. Na 
tien nummers nam ik afscheid van 
Absint, niet wetend wat de toekomst 
Absint zou brengen. Vertederd blader ik, 
eind januari 2021, door het speelkleed 
van ons verlangen ons te laten horen. 
Het verlangen om hier te zijn. En nog 
heel lang te blijven. Nu Absint qua num-
mers mij ingehaald heeft qua leeftijd, 
kan ik met een gerust hart stellen: dat 
eerste nummer, mooi in al haar lelijk-
heid, was slechts het begin. 

Een

mooie
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JubileumbijdrageJeroen Jansen 

thuis
Ik spreek de woorden langzaam uit, 

iedere d benadrukkend. Anneke kijkt 
glazig op uit Otmars zonen. 
`Thuisonderwijs faalt’, ga ik verder, `de 
vijfjarige in staking’. 

`Terecht’, zegt ze verontwaardigd, 
half opverend uit haar leunstoel. `Die 
stakkers. En ook hun ouders’. Ze pro-
beert wanhopig te kijken. `Iedereen 
gaat zich opeens afvragen of ie het wel 
goed doet’. 

`Dat hoeven wij gelukkig niet’,  zeg 
ik luchtig, `onze kinderen kúnnen al 
lezen’. 

Ik kijk haar over de krant lachend 
aan. Geen reactie. 

Het verschijnsel `thuisonderwijs’ 
heeft er een dimensie bij. Tot voor kort 
sloeg het tragikomisch op religieus of 
pedagogisch gedreven ouders die hun 
kinderen buiten het reguliere onder-
wijssysteem hielden. In uithoeken waar 
de afstand tot school een probleem 
vormt, schijnt het om die reden nog wel 
eens voor te komen. Net als bij leer-
plichtigen in bewegende huizen, zoals 
die van schippers, circusartiesten, ker-
mismensen. Veel beweging zit daar ove-
rigens nu niet meer in. 

`Vroeger was het leven gemakkelij-
ker’, provoceer ik. `Thuisonderwijs 
betekende gewoon dat er een privé-
docent aan huis kwam. De kinderen 
mochten immers niet met andere in 
contact komen, vooral niet als die het 
wat minder hadden’.

`Voor wie het kon betalen’, vult 
Anneke zakelijk aan. Haar stem klinkt 
ineens opvallend scherp. `Voor een 
enkeling dus’. Met een stevige zwaai 
slaat ze de bladzijde om en duikt weer 
in Buwalda. Voor even keert de leesrust 
terug.

`Ik weet niet goed wat ik nu aan 
het lezen ben’, zucht ze na een poosje. 
`Eigenlijk ben ík ook aan het doormod-
deren. Ik voel er niet zoveel bij’. 

`Nou, het is nog veel erger’, begin 
ik weer, nu wat serieuzer. `De alfabeti-
seringsgraad lag hier zo ongeveer het 
hoogst van heel Europa, en toch…. Niet 
meer dan de helft kon lezen en schrij-
ven. Die andere helft was als kind dus 
niet naar school gegaan’, reken ik snel. 
`Vooral meisjes niet’. 

Ik moet dat Menno eens vragen, 
bedenk ik. Die weet dat precies.

Buiten klinken stemmen, autopor-
tieren. Ze kijkt op, loopt met het boek 
in haar hand naar het raam en schuift 

het gordijn een klein stukje opzij – 
meteen weer dicht. 

`Er was natuurlijk geen geld’, 
mompelt ze op de weg terug. 

`Nee, ook dat niet. Maar veel 
ouders vonden het ook gewoon niet 
nodig, die school: meehelpen in het 
gezin, op het land of in de winkel, veel 
nuttiger natuurlijk, hoe klein je ook 
was’. 

Ze zoekt de bladwijzer achterin, 
legt die voorzichtig in het boek en 
klapt het dicht.

`Is dat niet nog steeds zo, in grote 
gezinnen?’, oppert ze.

`Maar dat is dan wel naast school 
en of het weekend’, toch?’ Ik kijk haar 
vragend aan. `En dan zijn ze ook veel 
ouder?’ 

Ze staart voor zich uit. Een echte 
discussie zal het niet worden.

Het artikel laat een gefrustreerde 
vader aan het woord. De bijbehorende 
foto toont hoe hij van achter zijn werk-
laptop het onderwijs van twee van zijn 
kinderen probeert te dirigeren. 
Vruchteloos. In hun huis borrelen 
dagelijks flinke spanningen en weer-
standen op, vertelt hij. De jongens blij-
ken plotseling een gebrek aan concen-
tratie te vertonen, bij hem schort het 

aan geduld. Nooit eerder is dat opgeval-
len. Hun mooie weekendrelatie vertroe-
belt snel.

`Het gaat nog wel even duren’, zeg 
ik, terwijl ik de krant dichtvouw. `Maar 
aan alles komt een eind’. 

`Ja,’ geeuwt Anneke, `ik ga naar 
bed’.

Mijn goede vriend Menno, een 
kwieke zeventiger, doceerde jarenlang 
geschiedenis op een grote scholenge-
meenschap. Al ver voor zijn pensione-
ring stortte hij zich fanatiek op het ver-
zamelen van oudere boeken. Veel focus 
heeft hij daar nooit bij gehad, zoals hij 
zelf eens opmerkte, `van alles wat’.  
Zijn huis ligt aan het eind van een laan-
tje, verscholen in het groen van een 
overwoekerde tuin. Zolang ik me kan 
herinneren woont hij er. De opvallend 
kleine ramen laten weinig licht door. 
Volumineuze struiken belemmeren 
ieder zicht naar binnen. 

Al snel zakken we neer achter een 
kop koffie. Na een korte inventarisatie 
van onze wederzijdse gezondheid begin 
ik over de gesloten scholen.

`Tot ver in de negentiende eeuw 
was dat heel normaal’, spreekt hij op 

een rustige doceertoon. 
`Thuisonderwijs, bedoel je?’ 

`Ja, heel veel kinderen gingen 
gewoon niet naar school. Wat ze leer-
den, kregen ze van huis mee, van vader, 
moeder, zussen, broers. In het gunstig-
ste geval leerden ze ook nog een vak. 
Maar lezen en schrijven zat er dan 
meestal niet in’. 

`Zeg maar nooit’, grinnik ik.
Menno staat gedecideerd op en 

gaat een donker zijkamertje binnen. Na 
een korte weigering floept het licht aan. 
De vloer begint vervaarlijk te kraken. Ik 
zie een versleten chaise longue naast 
een immense boekenkast. Zijn ogen 
glijden langs de schappen. Ik observeer 
zijn gekromde lijf.

`Hier’, roept hij na een tijdje triom-
fantelijk. Resoluut trekt hij een omslag 
in bont sierpapier tevoorschijn dat hij 
trots omhoog houdt. `Deze had je ook’. 
Het legt het pakketje vlak voor me op 
tafel en wacht op reactie.

Voorzichtig sla ik het open: `Het 
boek der moeders of handleiding voor 
moeders om haare kinderen opmerken 
en spreeken te leeren’, lees ik. De uitga-
ve dateert van 1804. 

`Lijkt me  voor heel jonge kinderen, 
en nogal elitair. Thuisonderwijs van 

tweehonderd jaar geleden?’ 
 `Precies! Taalverwerving, maar wel 

op een heel bijzondere manier’, licht 
Menno toe. `Aanschouwelijk onderwijs 
van moeder tot kind. Het is van 
Pestalozzi, geen kleine jongen in de 
pedagogiek. Een groot sociaal hart ook, 
voor arme kinderen op het platteland’.

`Antropologisch?’, probeer ik. Ik 
zet mijn kopje wat verder van het boek 
vandaan.

`Zo zou je het kunnen noemen, een 
beetje de lijn van Rousseau. Verlichting 
hè’.

Ik heb nog nooit van de goede man 
gehoord, maar het lijkt me beter dat 
niet hardop te zeggen. Om Menno te 
vleien citeer ik de inleiding uitvoerig: 
`ik beschouw in deze handleiding het 
menselijk lichaam in tien oefeningen. 
In de eerste dezer oefeningen leert de 
moeder haar kind de uitwendige delen 
van zijn lichaam te wijzen en te benoe-
men’. Een kleine glimlach kan ik niet 
onderdrukken. 

`Beetje hoofd, schouders, knie en 
teen’, grap ik. 

Hij kijkt me ernstig aan. `Pestalozzi 
was een invloedrijk pedagoog en nog 
steeds schijnt hij volgelingen te 
hebben’. 

15 januari, vroeg in de middag

11 januari, avond
‘Langdurig doormodderen dreigt’. 
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`Echt?’ 
Een vierde oefening laat de moeder 

in honderden voorbeeldzinnen aan 
haar kind vertellen welke delen aan het 
lichaam enkelvoudig, tweevoudig en 
viervoudig zijn. `Zo leer je wel tellen’, 
merk ik droogjes op. 

Ik blader door ellenlange opsom-
mingen die de zelfontdekking van aller-
lei lichaamsdelen moeten bevorderen, 
van top tot teen, in de trant van: `De 
mond heeft ééne holte, één gehemelte, 
ééne tong en ééne huig’. 

`Wat een details voor zo’n klein 
kind’, zeg ik. `Luister: de tien vingers 
van mijne twee handen hebben agt en 
twintig gewrichten, tien voorste, agt 
middelste, en tien achterste’. `Wist jij 
dat?’

`Ja’, antwoordt hij na een kleine 
aarzeling, `Ja’. 

`Arme kinderen’, murmel ik, de 
hoofdstukken vluchtig doornemend. 
`Maar over het verschil tussen jongens 
en meisjes heeft hij het zo te zien niet 
– dat deel wordt keurig overgeslagen’. 

`Zou heel goed kunnen’, zegt 
Menno lachend, `zo preuts waren ze 
toen wel’. 

Hij staat nog steeds bij de tafel. 
Kennelijk verwacht hij niet dat ik lang 
doorlees. `Horen en nazeggen, daar 
gaat het om’, concludeer ik daarom 
vlug, terwijl ik het bundeltje dichtklap 
en aanreik. 

`En aanwijzen’, vult hij aan.
`Wel een heel langdradige methode, 

Menno’.
`Ja’, geeft hij toe, `en het is hele-

maal de vraag of die kinderen het alle-
maal wel begrepen’. Hij loopt met grote 
passen terug naar de kast. `Toch is het 
wel een manier om het begrip te ont-
wikkelen, niet alleen via verstand, maar 
ook door gevoel’. Hij zet het exemplaar 
met enige zorg op de juiste plaats, doet 
het licht uit en sluit zachtjes de deur.

`Heel modern.’ Ik kijk hem beteke-
nisvol aan. `Vind ik’. Geen reactie.

Hij gaat tegenover me zitten en 
roert behendig in zijn koffie. Het laat-
ste restje slurpt hij geruisloos naar 
binnen.

`Toch handig, zoveel boeken in 
huis’, vervolg ik ons gesprek wat onge-
makkelijk. Opnieuw verschijnt een 

glimlach rond zijn mond. `Soms wel’.
We praten over zijn verzameling, 

wat ermee moet gebeuren als hij gaat 
verhuizen. 

`Zover is het gelukkig nog niet’, 
zegt hij opvallend expressief. `En je 
weet: scripta manent, er blijven altijd 
wel belangstellenden’. Hij kijkt me 
onderzoekend aan.

`Misschien’, zeg ik, zijn blik 
ontwijkend.

In de avondschemering wandel ik 
naar huis. Flarden mist betoveren de 
tuinen. Hoe zouden moeders in die tijd 
met hun kinderen gepraat hebben als 
ze de methode Pestalozzi serieus 
namen? Ook als ze maar een deel van al 
die lijsten voorlazen, wat geloof ik de 
bedoeling was, lijkt het me vooral een 
vervelend experiment met jonge kinde-
ren. Dat een dergelijke didactiek de 
man behoorlijk wat aanzien heeft 
bezorgd, moet vooral veel zeggen over 
de stand van kennis van dat moment, 
bedenk ik. 

De basisscholen zullen nog weer 
twee weken langer gesloten blijven, 
meldt het achtuurjournaal. 
Thuisonderwijs vraagt steeds meer van 
de ouders. Het tempo wordt opge-
schroefd, iedere vrijblijvendheid voor-
bij. De reportage toont een groot gezin 
aan een lange tafel, ieder met een lap-
top of een stapeltje boeken. 
Huisvredebreuk. Moeder kijkt vertwij-
feld in de camera. Maar die heeft meer 
aandacht voor een blond kereltje op de 
achtergrond. Bewegingloos staart hij op 
een vel papier. Is hij al in staking? Ik 
denk aan Pestalozzi. Alles beter dan 
dat, lijkt me. En zo lang zal het niet 
meer duren.

 

`Anneke?’
`Hmmm…’
`Nou kunnen we niet meer.’
`Wat?’
`Naar buiten.’
`Oh, hoeft toch ook niet?’
`We hebben ook geen hond’.
`Dat bedoel ik’. 
Otmars zonen ligt nog op het tafel-

tje. Lusteloos steekt de bladwijzer eruit, 

ergens halverwege. De straat lijkt uitge-
doofd. In de verte klinkt alleen nog wat 
opstandig geblaf. 

ThuisJeroen Jansen 

In dat licht is het tragisch dat recensen-
ten de afgelopen weken één specifiek 
literair genre massaal links lieten lig-
gen. En dat terwijl dit vrij zeldzame 
genre, dat luistert naar de naam ‘ver-
kiezingsprogramma’s’, gemiddeld maar 
eens in de vier jaar opleeft. Toegegeven: 
de werken die zich tot deze bijzondere 
categorie rekenen leveren doorgaans 
geen hoogwaardige lectuur op. De 
opbouw van de verhalen is weinig 
samenhangend, er lijkt geen sprake van 
een spanningsboog, de taal is door-
gaans weinig verheffend, en als klap op 
de vuurpijl is het vaak volstrekt ondui-
delijk wie het hoofdpersonage is. Zelfs 
de auteurs zelf lijken te weten dat ze 
laagwaardige producten hebben afgele-
verd, getuige het feit dat ze zich 

verschuilen achter schrijverscollectie-
ven in plaats van hun namen met trots 
op de voorkant van hun werk te laten 
stralen. 
En toch: gezien de vierjaarlijkse ople-
ving lijkt er wel degelijk sprake te zijn 
van een zekere behoefte aan dit genre. 
Wellicht is die behoefte er niet zozeer 
ondanks, maar juist dankzij de lage lite-
raire kwaliteit van deze teksten – we 
kunnen immers allemaal zo nu en dan 
wel een guilty pleasure waarderen. En 
waar dit soort pulp in de cultuurbijla-
gen van het NRC natuurlijkerwijs onbe-
sproken blijft, schuift deze recensent 
graag de elitaire vooroordelen even ter-
zijde om tegemoet te komen aan de 
vraag van het volk en gepaste aandacht 
te schenken aan dit miskende genre. Bij 

dezen, exclusief in de Absint: drs. A. T. 
Wiznitzer zet speciaal voor u de drie 
meest onleesbare partijprogramma’s op 
een rijtje. Want één ster is nog altijd 
beter dan géén ster. 

3. Titel: Ons plan voor een eerlijker en 
fatsoenlijker Nederland
Schrijverscollectief: PvdA
Favoriete zin: ‘Samen met velen kun-
nen we de hele wereld aan.’
Sterren: 2

Het verkiezingsprogramma van schrij-
verscollectief PvdA, kort voor Partij van 
de Algemeenheden, lijkt op het eerste 
gezicht een klassieker in het genre. In 
navolging van een lange traditie van 

Amber Wiznitzer Recensies

DE ONLEESBARE LIJST: 

Drie verkiezings-
programma’s 
om lekker niet te 
lezen 
Recensies kunnen een boek maken of breken. Maar iedere schrijver zal beamen dat één ding nog erger is dan een vernietigend 
commentaar: géén commentaar. Een boek dat niet besproken wordt bestaat niet in de ogen van potentiële lezers, en een kaft 
waarop geen uit de context gerukt citaatje van een semi-enthousiaste recensent prijkt, blijft al snel bestoft op de plank van de 
boekwinkel staan. 

18 januari, avond

23 januari, avond
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verkiezingsprogramma’s die zich ken-
merken door lege frasen en saaie 
opbouw is Ons plan voor een eerlijker 
en fatsoenlijker Nederland onleesbaar 
in de meest pure zin van het woord: je 
leest je er simpelweg niet doorheen. Ja, 
de PvdA doet nog een verwoede poging 
het geheel wat dynamischer te maken 
met kort-maar-krachtige zinnen, maar 
dit resulteert in lange opeenvolgingen 
van houterige zinnetjes zonder onder-
werp of persoonsvorm – ook niet 
bevorderlijk voor de leesbaarheid. 
Daarbij worden deze pogingen om het 
werk vlotter te doen ogen geheel teniet-
gedaan door het feit dat één van de 
stoffigste woorden uit de Dikke van 
Dalen, namelijk het woord ‘fatsoenlijk’, 
niet alleen prominent aanwezig is in de 
titel van het werk, maar vervolgens ook 
nog exact 50 keer is terug te vinden in 
het verkiezingsprogramma zelf.
 Toch is hiermee nog niet alles 
gezegd over de leeservaring van Ons 
plan voor een eerlijker en fatsoenlijker 
Nederland. Wie er wonderwijs toch in 
slaagt zich door het gehele programma 
heen te werken, zal zichzelf achteraf 
namelijk onvermijdelijk de vraag stel-
len: wat heb ik nu eigenlijk gelezen? 
Zinnen als ‘[De PvdA wil] niet terug 
naar het oude normaal waarbij te veel 
naar te weinig ging, niet een nieuw nor-
maal waarbij kwetsbaren de rekening 
krijgen, maar naar een beter normaal’ 
laten de lezer achter met de handen in 
het maandenlang niet bijgeknipte haar. 
Met deze uitputtende en verwarrende 
herhaling van het woord ‘normaal’ 
beoefent de PvdA op meesterlijke wijze 
de techniek van vervreemding: na het 
lezen van deze zin zal geen enkele lezer 
nog precies weten wat ‘normaal’ nu 
eigenlijk precies betekent. En de PvdA 
zelf vermoedelijk ook niet. Het blijkt 
een geliefde en veel gebruikte techniek 
van dit collectief. Menig Russisch for-
malist zou er diep van onder de indruk 
zijn.
 De PvdA levert op deze manier 
een verrassende mix van stoffig en ver-
vreemdend. Want wie had gedacht dat 
verwarring zo saai kon zijn? Deze 
recensent in elk geval niet! Ons plan 

voor een eerlijker en fatsoenlijker 
Nederland slaagt er uiteindelijk in om 
met zo veel mogelijk woorden zo min 
mogelijk te zeggen, en belandt daarmee 
op een welverdiende derde plaats.  

2. Titel: Stem Nederland terug
Schrijverscollectief: FvD
Favoriete zin: ‘Allemaal heel ongezel-
lig en onverkwikkelijk.’
Sterren: 1,5

Toegegeven: Stem Nederland terug is 
een verademing na de mainstream 
onleesbaarheid van een doorsneever-
kiezingsprogramma. Hier treft men 
geen droge zinnen en uitgeholde gezeg-
des aan. In plaats daarvan kiezen de 
auteurs van dit programma voor een 
interessante benadering: een onherleid-
bare mix van feit en fictie. Geheel uniek 
is dat niet binnen het genre van verkie-
zingsprogramma’s, waarin vaker werel-
den worden geschetst die wel lijken op 
de onze, maar toch niet geheel overeen-
stemmen met de realiteit. De FvD voert 
dit idee echter radicaal door en laat 
Stem Nederland terug plaatsvinden in 
een alternatieve dimensie - een literaire 
ingreep die eerder geassocieerd wordt 
met genres als sciencefiction of dystopi-
sche romans. 
 In Stem Nederland terug is 
Nederland, zo kan men uit de titel aflei-
den, kennelijk (tijdelijk) afwezig. De 
verblijfplaats van Nederland (schijn-
baar de held van het verhaal, hoewel 
het personage verder uitzonderlijk 
slecht wordt uitgewerkt) blijft in neve-
len gehuld, maar duidelijk is dat de ver-
dwijning iets te maken heeft met een 
breed scala aan antagonisten: Brussel, 
de ‘schuldenunie’, de NPO, Big Tech, de 
wolf, cancel culture, en het visserijbe-
leid van de Europese Unie verhinderen 
gezamenlijk de terugkeer van 
Nederland. In principe is dat geen gek 
uitgangspunt voor een goed verhaal, 
maar binnen het genre van verkiezings-
programma’s kan bij de lezer toch al 
gauw enige deemoed intreden wanneer 
op iedere pagina een nieuwe schurk ten 
tonele wordt gevoerd. We weten 

immers niet hoe het verhaal afloopt 
(verkiezingsprogramma’s kenmerken 
zich onder meer door een open einde) 
en blijven dus enigszins gedeprimeerd 
achter. Komt Nederland terug? Zal ze 
het winnen van al deze sterke tegen-
standers? De FvD laat het publiek ken-
nismaken met genoeg personages om 
een Marvel Universum mee op te vul-
len, maar werkt geen enkele verhaallijn 
op een bevredigende wijze uit. Wanneer 
de zoveelste slechterik zijn intrede 
doet, is de lezer toch geneigd het werk 
verslagen naast zich neer te leggen. 
 Eén lichtpuntje: waar men 
misschien zou verwachten in het 
hoofdstuk ‘Klimaat’ één van de krach-
tigste tegenstanders aan te treffen, 
begint deze sectie met de verlossende 
zin: ‘Er is geen sprake van een klimaat-
crisis.’ In de alternatieve dimensie van 
Stem Nederland terug kan de lezer dus 
tenminste wel even ontsnappen aan de 
klimaatellende in de eigen werkelijk-
heid. Dat scheelt! Al met al belandt het 
verkiezingsprogramma van de FvD op 
een mooie tweede plek in deze top drie.

1. Titel: Kiezen voor wat echt telt
Schrijverscollectief: ChristenUnie
Favoriete zin: ‘De mist van de dag 
vertroebelt het zicht op morgen.’
Sterren: 1

Het is niet ongebruikelijk in het genre 
van verkiezingsprogramma’s om op de 
eerste pagina’s een personage te intro-
duceren (vaak het enige personage dat 
we bij naam leren kennen) dat vervol-
gens nergens meer in het verhaal terug-
komt. Waar Tsjechov ooit stelde dat 
ieder element van een verhaal relevant 
moet zijn voor het plot, wordt dit per-
sonage op- en weer afgevoerd zonder 
dat daar enige consequenties aan ver-
bonden zijn voor de rest van de tekst. 
Een conventionele term als ‘hoofdper-
sonage’ lijkt dan ook niet erg geschikt 
om deze personages mee aan te duiden. 
In de literatuurwetenschap is daarom 
een aparte term gemunt voor dit type 
personage: de ‘lijsttrekker’. 
 Ook in Kiezen voor wat echt 
telt wordt een lijsttrekker opgevoerd. 

In dit opzicht wijkt de tekst niet af van 
andere teksten in dit genre, en zou men 
niet gelijk verwachten dat dit program-
ma veel onleesbaarder is dan de rest. 
Toch is hier iets bijzonders aan de 
hand. Niemand kan namelijk ontken-
nen dat de lijsttrekker die door schrij-
verscollectief ChristenUnie wordt opge-
voerd, Gert-Jan Segers, net dat beetje 
extra heeft. God schiep de mens naar 
Zijn evenbeeld, maar schonk slechts 
enkele exemplaren de X-Factor. Gert-
Jan was één van de gelukkigen. De 
ChristenUnie is zich daar duidelijk van 
bewust en heeft kosten noch moeite 
gespaard om G-J’s glanzend kale hoofd-
je levensgroot in kleur in het verkie-
zingsprogramma te verwerken. Gert-
Jan lacht de lezer toe op pagina zeven 
– wellicht niet geheel ontoevallig het 
getal van Onze Lieve Heer. En anders 
dan gebruikelijk in dit genre neemt de 
lijsttrekker vervolgens niet zelf het 
woord. Bij zijn overweldigende portret-
foto is onder zijn stralende bolletje wel-
iswaar een citaat van de beste man 
geplaatst (‘Dit is hét moment om te kie-
zen voor wat echt telt’, een pakkendere 
variant van het mysterieuze Elfde 
Gebod: ‘Gij zult kiezen voor wat echt 
telt’), maar de gehele tekst is geschre-
ven vanuit het wij-perspectief en Gert-
Jans naam wordt verder nergens 
genoemd. Juist deze onverklaarde en 
onbenoemde verschijning van Gert-Jan 
maakt zijn aanwezigheid in Kiezen voor 
wat echt telt zo omineus: de lezer is in 
voortdurende afwachting van een nade-
re toelichting bij de paginagrote afbeel-
ding, die nooit zal komen. 
 Verrassend genoeg werkt de 
goddelijke X-Factor van het hoofdper-
sonage de onleesbaarheid van dit werk 
juist in de hand – met werkelijk specta-
culaire resultaten. Gert-Jan zit overal 
verscholen in de tekst, en de lezer is 
opgezadeld met een ondraaglijke span-
ning die nooit wordt opgelost. 
Halverwege het programma begin je 
aan jezelf te twijfelen: was het wel een 
warme glimlach, daar op pagina zeven? 
Of zat er een boodschap in die prie-
mende oogjes verscholen die je vol-
strekt is ontgaan? Wat wilt U ons 

zeggen, GJ? Met Uw Schwung die ons 
dwalende zielen de pet ver te boven 
gaat? En wat hangt ons nu eigenlijk 
boven het hoofd wanneer we niet kie-
zen voor wat echt telt – heeft Gert-Jan 
wellicht een antwoord op die vraag dat 
we liever niet zouden horen? Wat weet 
Hij dat wij niet weten? Verslagen en 
vervuld van een gevoel van onbehagen 
legt iedere weldenkende lezer dit pro-
gramma nog ver voor het slotwoord 
terzijde, om vervolgens liefst vier jaar 
geen nieuwe tekst binnen dit genre 
open te slaan. Dit werk lijkt er simpel-
weg niet voor gemaakt om door sterve-
lingen gelezen te worden. 
Bovenmenselijk onleesbaar: Kiezen 
voor wat echt telt is de onbetwistbare 
winnaar.

Eervolle vermeldingen

In vertrouwen (SGP)
Schrijverscollectief SGP had tijd over en 
schreef een verkiezingsprogramma met 
maar liefst 18 hoofdstukken. Uit de 
vele vermoeiende paragraafjes waarin 
wordt opgeroepen de wenselijkheid van 
het ‘klassieke huwelijk’ in de Grondwet 
op te nemen en de abortuswet af te 
schaffen, komt duidelijk de moeite naar 
voren die de SGP heeft genomen om 
het programma zo onleesbaar mogelijk 
te maken. Een bewonderenswaardige 
inzet. Dat het programma net niet 
onleesbaar genoeg was om de top drie 
te halen, schuilt hem in het hoofdstuk 
‘Energie en Klimaat’. Hier wordt in een 
even intrigerend als verwarrend essay 
het thema van klimaatverandering ver-
bonden aan de Zondeval. Helder ver-
toog? Nee. Het lezen waard? Zonder 
twijfel. 2,5 ster.

‘Verlanglijstje’ (De Feestpartij)
Een verkiezingsprogramma mag je het 
eigenlijk niet noemen: De Feestpartij 
publiceerde op haar website het experi-
mentele korte werk ‘Verlanglijstje’, dat 
de formele kenmerken van een verkie-
zingsprogramma mist, maar wel veel 
overeenkomsten toont met het genre. 
In dynamische hoofdstukjes spreekt 
het schrijverscollectief de wens uit 
iedere Nederlander belastingvrij 10,000 
euro te schenken (‘zo wordt het feest 
voor iedereen’), na de crisis ‘het aller-
grootste volksfeest ooit’ te organiseren, 
en een verkiezingsloterij te organiseren 
‘om mensen weer aan te moedigen te 
gaan stemmen’. Ondanks de hartver-
warmende ondertoon wordt het lezen 
door de vele spelfouten dusdanig 
bemoeilijkt dat ‘Verlanglijstje’, was het 
officieel een verkiezingsprogramma 
geweest, zonder moeite de top drie had 
gehaald. 2 officieuze sterren.
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schriftjes, ganzenveren en paarse inkt, 
maar de realiteit is dat ik er 
waarschijnlijk nooit aan was begonnen 
als alleen pen en papier tot mijn 
beschik-king hadden gestaan. 
 In dergelijke gesprekken haal 
ik meestal Willem Frederik Hermans 
(1921-1995) aan, die dit besef al 
verwoordde in ‘Waarom schrijven?’, 
opgenomen in zijn verhalenbundel De 
laatste roker (1991): ‘Ik kan met de 
hand snel en niet onleesbaar schrijven, 
maar lelijk is mijn schrift altijd 
gebleven en ik heb er een hekel aan. 
Als de schrijfmachine niet was 
uitgevonden, die piano van de schrijver, 
zou ik altijd een mislukt pianist 
gebleven zijn.’ Mijn haat jegens mijn 
eigen handschrift is beduidend minder 
diep, maar verder herken ik dit 
sentiment volledig: kijkend naar mijn 
kinderlijke krabbels, die ook voor 
mijzelf vaak na enkele dagen hun 

oefenen

JubileumbijdrageLodewijk Verduin

In formatie: acht vingers naast elkaar 
op de middenlijn - asdf jkl; -, duimen 
zachtjes trommelend op de spatiebalk, 
wachtend op een ingeving. Zo heb ik 
het destijds geleerd, op een klakkend, 
vergeeld toet-senbord waarvan de 
letters met primair gekleurde stippen 
waren afgeplakt. ‘Uit de krochten van 
mijn geheugen komt plotseling een woord 
opdoemen: ‘Pica’. Hoe gênant ik dat 
gedoe toen ook vond, het heeft me wel 
in staat gesteld om hardop denkend te 
schrijven, zonder dat mijn gedachten 
afgeremd hoeven te worden door 
onhandig geklieder. Mijn broer, die te 
trots en te lui was, heeft daarentegen 
altijd een barbaarse tikstijl gehouden, 
die meestal met gescheld en gemep op 
de backspace gepaard gaat.
 Wanneer het over de materiële 
kant van het schrijven gaat, ben ook ik 
gevoelig voor lederen notitieboekjes, 
chic papier, vulpennen, minimalistische 

begrijpelijkheid verliezen, kan ik me 
niet voorstellen dat ik op die manier 
ooit meer dan een halve pagina aan 
tekst had voortgebracht. 
 Er zijn vast mensen die menen 
dat de oorspronkelijke romantische 
aura van de literatuur zo gedeeltelijk 
verloren zal gaan. Terecht, misschien: 
bevat het Literatuurmuseum nu nog 
stapels handgeschreven brieven en 
manuscripten met doorhalingen en 
verbeteringen van de grootheden van 
de ne-gentiende en twintigste eeuw, 
jongere generaties zullen vermoedelijk 
weinig anders achterlaten dan 
harddrives met honderden Word-
bestanden ‘Manuscript vFin laatste 
versie3’, zakelijke mailwisse-lingen en 
voor buitenstaanders onbegrijpelijke 
WhatsApp-gesprekken. De daad van 
het schrijven lijkt minder fysiek te 
worden; de unieke, persoonlijke toets 
van een auteur zal niet langer van het 

papieren manuscript af te lezen zijn. 
 Voor wie met pen en papier 
schrijft, is de ontwikkeling van het 
schrijverschap nadrukkelijker met het 
lichaam verbonden. De Vlaamse 
romancier Herman Teirlinck (1879-
1967) sloot zijn lange schrijfcarrière af 
met Ode aan mijn hand. Tijdgeestige 
oefeningen (1963), waarvan het 
titelessay een behoorlijk geëmotioneerd 
eerbetoon aan zijn schrijfhand bevat: 

Ik loof je, moede hand. Je ligt daar op 
beleefde afstand van mijn hoofd, 
zwijgzaam te rusten. Het is eigenlijk 
afwachten dat je doet, op orders die in 
aantocht zijn. Je ligt onbeweeglijk op mijn 
werktafel, beeld van verdiende rust en 
deemoedige bereidheid. Zoals ploegmaats 
in de schafttijd bijeen zijn neergehurkt, 
hebben je tien vingeren zich rond je 
palmen ontspannen, en er komt een stilte 
die me de tijd laat je bedachtzaam te 
aanschouwen. Want ik ben zowaar bezig 
je te ontdekken. Aan ’t eind van een lange 
levensreis die ik met zo talrijke 
tijdgenootschappen heb meegemaakt 
(telkens dan nog in de onnozele waan dat 
ik ze achtereenvolgens met mijn 
meesterschap bezegelde) heeft zich de 
minst verwachte ontdekking aan mij 
veropenbaard, jij, mijn nederige hand. 
Mijn blik is je al die jaren voorbij gegaan. 
Thans, met de nieuwe ogen van een 
herfstbeladen ouderdom, kijk ik je aan, 
beschaamd om mijn nalatigheid. Het heeft 
geen zin meer mijn schuld aan je te 
vergelden. Het is voorbij, - en wat de klok 
nog slaan kan, het is het uur der waarheid.

Behalve kramp in mijn vingers of een 
gevoelige pols laat mijn schrijven geen 
fysieke sporen na. Het valt niet samen 
met de verschillende toetsenborden die 
ik onverschillig lijk te gebruiken; het is 
losgezongen van mijn locatie nu ik waar 
dan ook een laptop neer kan zetten. 
Ik vergeet waar en in welke 
omstandigheden ik stukken schreef 
maanden later komen gepubliceerde 
teksten me soms bijna onwerkelijk 
voor. 
 Los van de stoffelijke dimensie 
verloopt het schrijven zelf in de kern 
echter hetzelfde. De manier waarop 
Teirlinck het schrijfproces in zijn essay 

weergeeft, lijkt in ieder geval griezelig 
veel op wat ik zelf ervaar: 

Tijdens de vormwording van een 
prozawerk, lopen de woorden aan de hand 
vooruit, wachten elkander op, passen zich 
aan elkander aan, nemen plaats of worden 
opgeofferd. En het is nog niet zeker, dat de 
hand de afgewezenen niet verder op laat 
dagen en een kansje gunt. Aldus is het 
literair gewrocht leven aan het worden, en 
kan het schoon zijn.

Geen reden, dus, om al te fatalistisch te 
zijn over het veranderende
schrijverschap. Dat past ook geheel niet 
bij Teirlinck, die zich altijd verzet heeft 
tegen de verkalking en vergrijzing van 
het literaire denken: toen hij in de 
tachtig was, schreef hij welwillend over 
vernieuwende werken van Harry 
Mulisch en Vladimir Nabokov; op zijn 
nachtkastje lag het controversiële 
sensatieboek Ik, Jan Cremer (1964). 
 Dat memoreert Jeroen 
Brouwers (1940), die de schrijver in een 
essay uit De bierkaai. Kladboek 2 (1980) 
als volgt typeerde: ‘Teirlinck was een 
ten slotte krakend bejaard, uiterst 
bijdetijds man.’ Daar levert hij 
overigens zelf nog bijzonder fraai 
anekdotisch bewijs voor. Toen 
Brouwers de door hem bewonderde 
schrijver eens ontmoette, kort nadat hij 
was gedebuteerd met de in de kritiek 
afgefakkelde verhalenbundel Het mes op 
de keel (1964), zei Teirlinck hem dat hij 
het boek ook had gelezen. De meester 
sprak hem zelfs bemoedigend toe: 
‘“Daar is iets in dat goed is, gij moet 
veel oefenen, mijn vriend.”’ Die 
woorden gaven Brouwers het 
zelfvertrouwen om door te gaan, en 
uiteindelijk een van de grootste oeuvres 
binnen de Nederlandse letteren te 
schrijven. 
 In 2015 begon ik als 
tweedejaarsstudent in Absint te 
publiceren. Ik kreeg er de ruimte om 
lange essays over literatuur te 
schrijven, en werd daarbij kritisch doch 
vriendelijk begeleid door een groep 
toegewijde (eind)redacteuren. Die 
overweldigende vrijheid gun ik iedere 
jonge schrijver, en ik zal beginners dan 
ook steevast aanraden om op deze 

manier en in dit soort publicaties je 
eerste stappen te zetten. Ik ben het 
tijdschrift en de toenmalige redactie 
nog altijd dankbaar: door hun 
vertrouwen durfde ik mezelf voor het 
eerst als schrijver te zien. Ook ik hef 
daarom in afzondering het glas op het 
jubilerende Absint, en ben zelfs zo 
brutaal een heildronk uit te spreken: 
dat er in dit tijdschrift de komende tien 
jaar maar weer veel en uitbundig 
geoefend mag worden. 
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dat ook nog eens op het hoogtepunt 
van je roem én in de jubelende jaren na 
het einde van de oorlog. Het kon niet 
op, ook al was dat aan mij niet altijd te 
zien, inderdaad. Aan het einde van een 
boek werd mij gemaand ‘in een diepe 
slaap te vallen’, zo gezegd, zo gedaan. 
Het leek mij duidelijk: mijn tijd was 
geweest, ik was klaar. Niet voor ieder-
een dus, Grunberg is momenteel bezig 
met een soort karaokeversie van Tirza, 
denk ik tenminste, hij is ergens hal-
verwege, denk ik opnieuw, want nu ik 
er zo over nadenk zou dit ook zomaar 
eens een baksteen à là the discovery of 
heaven kunnen worden, ik heb alleen 
de film van Jeroen Krabbé gezien, het 
boek van Mulisch zelf schijnt langer te 
duren dan het leven, heb ik vernomen. 
Dit gezegd hebbende ga ik er eigenlijk 
gelijk vanuit dat Grunbergs boek ín-
derdaad van Bijbelse opvang gaat zijn. 
Ik verwacht immers altijd het ergste, 
een levenshouding die in mij tot kunst-

Ik ben Frits van Egters en ik word mo-
menteel door Arnon Grunberg een 
roman in geschreven. Dit is mijn be-
kentenis. Elke ochtend gaat Grunberg 
zitten en lig ik weer op de grond. Hij zit 
dan op zijn bureaustoel en ik lig op de 
grond. Hij kucht en schraapt spreek-
woordelijk zijn keel, ik lig aan de af-
grond, vanwaar het vervolgens nog een 
heel eind blijkt te zijn tot het ravijn, dat 
heb ik inmiddels wel ondervonden. Ik 
dacht dat De Avonden mijn afsluitende 
debuut zou zijn, toen Reve mij de borst 
vol leven schreef en ik in de finale in 
bed diende te stappen. Zo gezegd zo 
gedaan, het werd gezien en niet on-
opgemerkt gebleven. Erg letterlijk werd 
dit genomen door vooral Paul Witte-
man, over wie ik recent vernam dat hij 
mijn biografie elk jaar rond kerst her-
leest. Ik zou er doodmoe van worden. 
Dit neemt niet weg dat De Avonden 
voor mij een absolute droombio was. 
Sterven terwijl je geboren wordt en 

columnJelle Brumsen

vorm is verheven. Zo geef ik mezelf de 
garantie dat het mee valt. Hoop is uit-
gestelde teleurstelling, vind ik nameli-
jk, kijk maar naar uw kinderen.

Grunberg moet gedacht hebben dat ik 
aan het eind van De Avonden eindelijk 
iets gevonden had dat sommigen lev-
enslust noemen, maar die gedachte 
verraadt een mensbeeld dat mijlenver 
verwijderd is van het mijne. Het was 
niet dat ik weer tot leven was gekomen, 
ik was niet doodgegaan, dat is een cru-
ciaal verschil. Ik had met het onbegri-
jpelijke leren leven, ik had betekenis 
gevonden in mijn verveling, waar ik 
eigenlijk altijd had gedacht dat alleen 
heiligen en kerkelijken dit konden. 
Dat Grunberg in iedereen altijd een 
duidelijke ontwikkeling wenst te zien 
vind ik getuigen van een gebrek aan 
realiteitszin waar ik koud van word. Ik 
sta gewoon stil en daar vond ik vrede 
mee, ik pak slechts kansen als het moe-

Bekentenis
ilijker is om eroverheen te stappen dan 
om ze op te rapen. Dit valt te betreuren 
maar niet te ontkennen, wat ik dan ook 
niet meer doe. Daar begon mijn geluk. 
Grunberg probeert dit momenteel 
kapot te maken door te doen wat hij al-
tijd met zijn karakters doet. Langzaam 
komen hun innerlijke driften naar de 
oppervlakte, driften die lang in toom 
werden gehouden door beschaving, 
maar die onontkomelijk als een explo-
sie naar buiten zullen komen, waarbij 
de vraag is wanneer en hoe. Deze uit-
barstende hartstochten leiden ver-
volgens immer tot verderf en ellende 
voor de omgeving, maar tot een zekere 
genoegdoening voor Grunbergs karak-
ters. Het probleem is nu het volgende: 
in mij zit geen onder controle gehouden 
monster te wachten tot het naar buiten 
mag. Grunberg probeert dit uit mij te 
schrijven, maar ik weet nu al dat dit tot 
mislukken is gedoemd. Mijn vuur was 
al uitgeblust voor het was aangestoken. 

Het is niet dat ik niet voor het geluk 
geboren ben, ik geloof simpelweg niet 
in geluk. 

De roman waar ik nu in geschreven 
word is een nederlaag voor alle betrok-
kenen: lezer, schrijver en mezelf. De 
omvang en consequenties hiervan zijn 
nog niet duidelijk, ik weet echter al 
wel dat het moet stoppen. Gisteravond 
nog explodeerde Grunberg van en-
thousiasme, toen hij zijn toetsenbord 
een paar harde knallen had laten pro-
duceren waarna ik opeens mijn inbreng 
diende te nemen in het vakantiehuisje 
van mijn tante. Einde hoofdstuk 13. 
Behalve legendarisch ijdel, is Grunberg 
ook gewoon een heel vervelend mens. 
Ik zou hem de nek om kunnen draaien, 
om allerlei redenen, net zoals ik dit 
destijds zo nu en dan bij Reve had kun-
nen doen, om vrijwel dezelfde redenen, 
al moet ik gezegd hebben dat ik voor 
beide ook wat afzonderlijke redenen 

kan bedenken. Telkens als Grunberg 
gaat zitten zie ik in zijn ogen dat hij 
denkt dat hij nu iets heel belangrijks 
gaat aankaarten. In het begin geloofde 
ik hem nog en gaf dit me telkens het 
gevoel alsof ik op het punt stond iets 
heel belangrijks te weten te komen. 
Inmiddels weet ik beter. Medelijden 
heb ik ook een beetje met de auteur, hij 
ploetert voortdurend op halve kracht, 
het meest slopende dat er is. Ik weet 
dat Grunberg denkt het goede te doen, 
boos ben ik dus niet. Het is echter als 
met harde tegenwind, dat is ook nie-
mands schuld, maar wel erg vervelend. 
Ik wil niet meer, ik word de nek om 
gedraaid. Met mijn laatste krachten 
schrijf ik deze bekentenis en hulpvraag 
ineen. Of het wat uithaalt weet ik niet, 
ik schrijf vanuit een vacuüm, welkom 
in mijn leegte. Ik heb het gezegd, bij 
dezen. 
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het grote interview Vincent Kupers

Door de lyrische taal van de veearts 
lijkt het alsof je, net zoals hem, een 
emotionele uitbarsting hebt gehad 
die maar niet ophield. Ik kreeg het 
idee dat je in een kort tijdsbestek 
de roman hebt opgetekend, maar 
dat zal vast niet zo zijn. Het lijkt 
me daarom des te moeilijker om 
deze manier van schrijven aan te 
houden. Hoe was het om voortdu-
rend in die stijl te schrijven, werkte 
dit niet beklemmend?
Het klopt inderdaad dat ik de roman in 
een kort tijdsbestek heb geschreven. Ik 

begon op Koningsdag en een half jaar 
later lag Mijn lieve gunsteling in de 
winkel. Ik was zo begeesterd geraakt 
dat ik niet meer kon stoppen met 
schrijven. Het was het meest heerlijke 
schrijfproces. Al was het op sommige 
momenten zeker beklemmend. Ik cre-
eerde niet alleen een personage, maar 
ik wérd hem ook. Daarom had ik ook 
een strak schrijfregime. Ik werkte de 
hele ochtend, daarna ging ik zwemmen, 
weer verder werken, krachttraining of 
wandelen, weer verder schrijven en dan 
slapen. Dit heb ik een paar maanden 

volgehouden. Het schrijfproces had 
niet veel langer moeten duren. Het 
koste me veel, maar het gaf me nog 
meer terug. 
 De stijl waarin ik het boek heb 
geschreven was vanaf het begin onover-
komelijk. Als ik punten had neergezet 
in de zinnen was ik uit het verhaal 
gevallen, ik móést door. En het past ook 
bij de obsessie van de veearts, bij zijn 
waanzin en zijn onstuimige liefde voor 
de gunsteling. 

De ‘uitverkorene’ luistert naar 

Identificatie 
door 
kinderlijke 
fantasie
Interview met Marieke Lucas Rijneveld

onder andere Kurt Cobain, The 
Cranberries en Bonny Tyler, en ze 
heeft zo’n beetje het hele oeuvre 
van Roald Dahl gelezen. Hun levens 
en de teksten die ze hebben 
geschreven maken deel uit van haar 
leven, terwijl ondertussen de vee-
arts het liefst ‘de regels van Roald 
Dahl uit haar hoofd wil zoenen’. Hij 
wil dat haar aandacht naar hem 
gaat, maar is het niet zo dat hij 
alleen nader tot haar kan komen 
zolang ze zich in haar fantasierijke, 
eenzame wereld bevindt?
Ze vinden elkaar in de muziek. De vee-
arts gaat van de dingen houden waar de 
gunsteling van houdt. Zo kruipt hij 
steeds meer haar belevingswereld in. 
Hij gaat ook naar Bonnie Tyler luiste-
ren, hij geeft haar snoepgoed, lees voor 
uit Reve over de dear boys. En ook in 
haar eenzaamheid en fantasie eist hij 
steeds meer een plek op. Ook omdat ze 
dat delen. De veearts is ook eenzaam, 
heeft ook een fantasiewereld waarin hij 
zich terugtrekt. Daardoor weet hij 
steeds meer grip op haar te krijgen.

De veearts haalt net zoals de uit-
verkorene bepaalde artiesten of 
schrijvers aan. Zo citeert hij bij-
voorbeeld geregeld Beckett en 
Cohen, waardoor hij oogt als een 
nogal belezen veearts. Eerst 
spreekt hij zijn gedachten aan deze 
kunstenaars niet uit, maar later, 
als hij de uitverkorene meer naar 
zich heeft toegetrokken, citeert hij 
wel openlijk uit hun werk. Denk je 
dat het communiceren via abstrac-
te/fictieve verhalen voor hem de 
enige mogelijke manier is om con-
tact te maken de uitverkorene? Wat 
vind je zelf van het denken en pra-
ten via fantasiewerelden?
De veearts probeert in de wereld van de 
gunsteling te kruipen om haar zo voor 
zich te winnen, maar ook omdat hij 
oprecht geïnteresseerd is in haar 
wereld. Hij wil alles van haar weten, hij 
wil haar opslokken. Door haar te voe-
den met muziekkennis, feitjes en cita-
ten, probeert hij haar interesse te 
behouden. 
 Ik vind het communiceren via 
fantasiewerelden mooi. Het geeft het 
idee dat je alles anders kan denken en 
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maken dan dat het is. Je kan de hele 
wereld bij elkaar fantaseren. En als er 
dan iemand is die dat hetzelfde doet, 
dan maakt dat de eenzaamheid, die de 
veearts en de gunsteling allebei met 
zich meedragen, minder groot. In hun 
belevingswereld zijn ze allebei heel kin-
derlijk en speels nog. Daar herken ik 
ook veel in. En ik vond dat ook het 

fijnste bij het schrijven van dit boek, 
dat alles kon en mocht. Zo vond ik het 
heerlijk om de scène met de otter te 
schrijven. 

Jan Wolkers, jouw literaire held, 
schrijft over thema’s die ook in 
jouw romans terugkomen, zoals de 
drang om te willen ontsnappen aan 

In 2015 debuteerde Marieke Lucas Rijneveld (1991) met de dichtbundel Kalfsvlies, waarvoor ze de C. Buddingh’-prijs ont-
ving. Hierna verscheen De avond is ongemak (2018), waarvan de Engelse vertaling door Michele Hutchison bekroond werd 
met de Booker International Prize. Ongeveer een jaar na de dichtbundel Fantoommerrie (2019) verscheen haar nieuwste 
roman Mijn lieve gunsteling, over een veearts die een obsessieve fascinatie ontwikkelt voor zijn ‘uitverkorene’, de dochter 
van een boer. In ons jubileumnummer vertelt Rijneveld over haar schrijverschap, haar nieuwste roman en haar 
inspiratiebronnen.
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Kijkdoos
Mijn liefde voor de Nederlandse taal, 
cultuur en geschiedenis is op jonge leef-
tijd ontstaan uit iets dat in de meest 
positieve zin een permanente histori-
sche sensatie kan worden genoemd, en 
in meest negatieve een nogal ordinaire 
hang naar nostalgie. Alles wat in zwart-
wit of korrelbeeld verscheen, was span-
nend. Vooral wanneer het dichtbij en 
tastbaar was. Voor mij was geschiedenis 
een geliefde kijkdoos, waar sprookjesfi-
guren als Harry Bannink, Zwiebertje, 
Jasperina de Jong, Toon Hermans, 
Floris en Sindala de dienst uitmaakten. 
En net als alle kinderen kromp ik 
wanneer ik wilde en klom ik moei-
teloos door het kijkgat, mijn eigen 
korrelige Wollewei in. 
 Om mijn verlengde ver-
blijf in dit sprookjesbos ook als 
volwassen student te rechtvaardi-
gen, decoreerde ik de ruimte tij-
dens mijn studies in thema’s als 
‘seksuele revolutie’, ‘consumptie-
maatschappij’, ‘verzuiling’ of ‘post-
materialisme’. Voortaan – zo stel-
de ik – was ik geïnteresseerd in de 
Nederlandse taal en cultuurge-
schiedenis omdat ze me iets vertel-
den over de grotemensenwereld waarin 
ik leefde. Spelenderwijs leerde ik wer-
ken met theorieën, nadenken over 
wetenschapsfilosofie en me te positio-
neren binnen historiografische debat-
ten. Het bleek een vruchtbare strategie. 
Zo vruchtbaar zelfs, dat ik op den duur 
niet meer wist of ik nu wetenschapper-
tje speelde om het spelen, of om het 
wetenschappertje. 
 Maar terwijl mijn nostalgie de 
liefde in de Nederlandse cultuurweten-
schappen aanzwengelde, leidde deze 
verdieping er tegelijkertijd toe dat ik 
begon te twijfelen aan de relevantie 
ervan. Hoe meer ik door de brillen van 
grote onleesbare meneren probeerde te 
lezen, des te futieler leken de 

sprookjesfiguren in mijn kijkdoos. Ik 
begon steeds ontevredener te raken 
over mijn fascinatie voor het 
Nederlandse cultuurbeeld. Het was niet 
meer kinderlijk ‘op z’n Huizinga’s’, 
maar kinderachtig en onbeduidend.
 En dan was er nog dat ene, die 
kwestie. Eerst sluimerend, maar steeds 
concreter totdat ik wist dat een daad-
werkelijke confrontatie onafwendbaar 
was. Een onvermijdelijk inzicht dat tot 
een definitief verlies zou leiden. Erger 
nog dan nietszeggend, zou de bodem 
van mijn Wollewei giftig blijken, haar 

begroeiing verrot en haar bewoners 
verderfelijk. Een ranzig spookwoud 
waar alles wat je toelacht onbetrouw-
baar is, zo griezelde ik. 
 En inderdaad, al snel demon-
streerde een kennismaking met Anton 
de Kom en zijn Wij slaven van 
Suriname hoe weerzinwekkend beperkt 
het culturele knutselwerk is waar wij 
ons Nederlandse zelfbeeld aan ophan-
gen – en hoe onacceptabel het ‘over het 
hoofd zien’ van ‘onderwerpen’ binnen 
de Nederlandse cultuurwetenschappen. 
Zo’n zelfkritiek versterkt zich met het 
lezen van Michel-Rolph Trouillots 
Silencing the past. Mijn voorgaande 
onderzoeken naar de jeugdemancipatie 
binnen de consumptiemaatschappij, 

Gerard Reves Ezelproces als secularise-
ringssymptoom of het witkarplan in 
context van de amerikaniserende stads-
planning waren in dit licht geen 
onschuldige onderzoeken meer. Het 
waren hoogstens manieren om het 
algemeen heersende narratief van een 
zeer beperkt onderdeel van de 
Nederlandse geschiedenis te bekritise-
ren, maar nog meer golden ze als recht-
vaardiging voor de instandhouding van 
dit beperkte geschiedbeeld. Mijn onder-
werpskeuzes waren een vorm van silen-
cing an sich en daarmee had ik mezelf 

overbodig verklaard.  
 Wie het zichzelf al op de voor-
avond van welk feest dan ook zo 
lastig maakt, kan het best met een 
vermanend ‘tuttut’ op het hoofd 
getikt worden. Door liefstrenge, 
wijze vrouwen zonder geduld voor 
aanstellerij, die ons erop wijzen 
dat pijnlijke inzichten ook verlich-
ting bieden. Een uitkomst zelfs, 
voor de narcoleptische neigingen 
waar de Nederlandse cultuurwe-
tenschappen helaas geregeld aan 
lijden. Want juist hier zijn wij van 
fundamenteel belang: te midden 

van deze chaos van nostalgie, trauma’s, 
spiegelbeelden en stiltes. 
 Stilstaan bij cultuur is best 
eng. Zeker voor wie vreest dat ze met 
het ontleden van vroeger een verre, 
maar innig gekoesterde wereld 
bedreigt. Tegelijkertijd maakt de angst 
dat we tijdens de expedities naar vroe-
ger pijn, onrecht en problemen tegen-
komen hen juist de moeite waard. 
Sterker nog, het bestaan ervan is wat 
een sprookjesbos een sprookjesbos 
maakt. Zonder angst rest slechts nog 
dat kale, smetteloze land waar de 
Teletubbies wonen. En dat is pas echt 
eng. 

Sophie Janssens column

Op den duur wist ik 
niet meer of ik nu 
wetenschappertje 

speelde om het 
spelen, of om het 
wetenschappertje.

een gereformeerd milieu. Naast 
Wolkers’ romans waarin vooral kin-
derlijke personages voorkomen, 
laat hij ook volwassen personages 
worstelen met dit thema. Denk je 
ooit verhalen te schrijven waarin 
uitsluitend volwassen hoofdperso-
nages voorkomen?
Volgens mij heb ik dat deels net gedaan. 
Ik had nooit gedacht dat ik een verhaal 
vanuit een 49-jarige man zou schrijven, 
al praat hij natuurlijk veel over de gun-
steling en dus zit je gauw weer in het 
kinderperspectief, maar toch is het uit-
gangspunt de belevingswereld van een 
volwassen man. Ooit zal ik vast geheel 
vanuit het volwassen perspectief een 
verhaal schrijven, al zit daar toch vaak 
het kinderperspectief doorheen
verweven, dat werkt nu eenmaal zo. 
Vanuit het kind kun je de tomeloze fan-
tasie inzetten, en dat is heerlijk, en ook 
de verwondering, de angsten, groot of 
klein. Ook dacht ik lang dat ik me beter 
kon verplaatsen in het kinderperspec-
tief, omdat dat dichter bij mezelf staat. 
Na Mijn lieve gunsteling weet ik dat dat 
niet zo is, dat je vanuit iedere leeftijd 
kunt schrijven maar dat het erom gaat 
of je je erin kunt verplaatsen, of je dat 
personage voor even kunt worden.

In zowel De avond is ongemak als 
Mijn lieve gunsteling speelt religie 
een belangrijke rol. Ook in jouw 
persoonlijke leven was religie vol-
gens mij altijd op de achtergrond 
aanwezig. Zou je jezelf op dit 
moment omschrijven als gelovig? 
En denk je dat onverbiddelijk zijn 
in het schrijven kan samengaan 
met het aanhangen van religie?
Dat blijft een worsteling, onverbiddelijk 
zijn. Al denk ik niet dat het alleen met 
geloof te maken heeft, maar ook met 
opvoeding en met de omgeving waarin 
je opgroeit. Ik probeer zo veel mogelijk 

´onverbiddelijk´ te zijn, het meeste 
naar mezelf, en zonder de ander te 
kwetsen. Dat vind ik belangrijk. De pen 
is voor mij geen wapen. Daarom pro-
beer ik zo dicht mogelijk bij mezelf te 
blijven in alles wat ik doe. Natuurlijk is 
dat niet altijd gemakkelijk. En worstel 
ik soms met wat wel en niet te vertel-
len. Maar ik denk dat ik nu wel de 
manier heb gevonden waarop ik kan 
schrijven zonder iemand daarmee te 
kwetsen. 
 Op dit moment weet ik niet of 
ik mezelf zou omschrijven als gelovig. 
God is wel aanwezig in mijn leven maar 
niet zo prominent als dat Hij was in 
mijn kindertijd. Daarbij vind ik het 
altijd een beetje zielig voor God om te 
zeggen dat ik niet meer in Hem geloof. 
Dat klinkt zo onaardig. Misschien komt 
er een tijd dat Hij weer meer op de 
voorgrond is, of dat ik weer naar de 
kerk ga, maar voor nu is het goed zoals 
het is, voor nu is God vooral een 
belangrijk personage in mijn werk.

Voor Mijn lieve gunsteling ontving 
je lovende kritieken uit binnen- en 
buitenland, maar bij je vorige 
roman verschenen er ook minder 
positieve recensies. Hoe ging je 
destijds met deze kritiek om, en 
denk je door die eerdere kritiek nu 
ook anders over de recensies die je 
voor Mijn Lieve Gunsteling hebt 
ontvangen?
Natuurlijk is het nooit leuk om een 
slechte recensie te krijgen, maar ik had 
bij De avond is ongemak al zoveel 
moois te horen gekregen, dat die slech-
te recensies gelukkig minder hard aan-
kwamen. Ik zat er wel even over in, 
maar niet heel lang. Al moet ik wel zeg-
gen dat ik snel uit het lood geslagen 
ben als ik iets negatiefs te horen krijg. 
Bijvoorbeeld na een interview in de 
krant of op televisie. Dat raakt me. 

Mijn schrijven is ook mijn bestaans-
recht, zo voelt het, en dat wordt me bij 
een slecht bericht dan even ontnomen. 
Dat klinkt misschien overdreven, maar 
zo voelt het op dat moment wel. 
Gelukkig ebt dat gevoel weer weg en 
probeer je toch aan de mooie berichten 
te denken, aan de lezers die mijn boe-
ken wél omhelzen. Toen Mijn lieve gun-
steling verscheen vond ik het doodeng. 
Wat zou de lezer ervan vinden, wat 
zouden de critici ervan vinden? Ik was 
zo blij met alle lof die ik meteen kreeg. 
Je maakt het voor jezelf, maar het is 
toch fijn als andere mensen het waarde-
ren, als een lezer zich ontfermt over je 
personages – dat geeft mij rust en vol-
doening. Zo kan ik mijn personages 
met een gerust hart achterlaten. 
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De bestsellers van Johan van 
Dale zijn geschreven door 
ghostwriters. Dat blijkt uit 
onderzoek van burgerjournalist 
Matthias te Winkel. ‘Iedere regel 
van hem is afkomstig van een 
heel instituut aan ghostwriters, 
zo groot, dat het geen enkele 
poging meer doet om verborgen 
te blijven,’ aldus Te Winkel. Van 
Dale, geroemd om zijn heldere 
stijl en woordenschat, ontkent 
enige vorm van bedrog. Te 
Winkel: ‘Onzin, of  ik had al dat 
bewijs niet in handen. Maar nu 

weet de hele wereld ervan. Als 
Van Dale toch nog met een 
volgend boek durft te komen, 
dan kopen de mensen hopelijk 
eerder de nieuwe Merriam 
Webster.’

Wereld
TijdschrifT

156e jaargang no. 2 

KNMI waar-
schuwt: metafo-
renstorm zwelt 
verder aan

Het Koninklijk Nederlands 
Metaforisch Instituut geeft voor het 
hele land per direct code oranje 
af. De toestand was al geruime tijd 
zorgelijk, maar het KNMI ziet nu 
reden genoeg om op te schalen van 

code geel (‘wees alert’) naar code or-
anje (‘wees voorbereid’). ‘Het aantal 
nieuwe metaforen dat per dag wordt 
gebruikt ligt hoger dan gebruikelijk 
voor deze tijd van het jaar, en daar-
mee ook de gemiddelde nationale 
verwarring. Daarnaast zien we dat 
de nieuwe metaforen zich vormen 
op een uitzonderlijk hoog tempo, 
terwijl het ons steeds meer tijd en 
moeite kost om uit te vogelen wat 
ze precies betekenen. Het is eigen-
lijk niet te doen’, aldus het KNMI. 
Dat doet al maandenlang onderzoek 
naar de bijzondere metafooromstan-

digheden. ‘We zien dat de storm zich 
doorgaans vormt boven Den Haag 
en zich vandaaruit via nationale tel-
evisie verspreidt over de rest van het 
land. Inmiddels hebben we kunnen 
vaststellen dat dit fenomeen zich het 
vaakst voltrekt op de dinsdagavond.’ 
Een precieze verklaring heeft het 
KNMI hiervoor nog niet gevonden. 
‘Daar hopen we u binnenkort verder 
over te kunnen informeren. Voor nu: 
wees voorbereid op verhoogde ver-
warring.’  

Van Dale gebruikt ghostwriters

Hoofdredactie Ab-
sint opgepakt voor 
openbaar dronken-
schap 
Een beschamende vertoning op 
27 februari j.l.: A. Wiznitzer en V. 
Kupers, de kersverse hoofdredac-
teurs van studententijdschrift Ab-
sint, werden in verwarde toestand 
op de Spuistraat aangetroffen door 
de Amsterdamse politie. Het duo 
kwam bij een blaastest uit op een 
alcoholpromillage van circa twee 
promille en werd met een flinke 
boete naar huis gestuurd. Vol-
gens de agent die de zaak afhan-
delde drukte de aanhouding de 

stemming van het tweetal niet: ‘ze 
boden me zelfs nog een glas Absint 
aan, dat ik natuurlijk helaas moest 
weigeren. Daarna hing meneer 
Kupers nog een gepassioneerd, 
maar onsamenhangend verhaal op 
over kaas en brabbelde mevrouw 
Wiznitzer iets dat klonk als ‘Noam 
Chonky’, maar niet lang daarna 
zijn ze zonder verdere problemen 
huiswaarts gekeerd’. 
 Meneer Kupers gaf  de 
ochtend na het voorval aan spijt 
te hebben van het incident. ‘Dat 
was natuurlijk niet fraai.’ Wel zou 
er een goede verklaring voor zijn: 
‘voor onze rubriek Absint met… 
is het gebruikelijk dat we een glas 
absint drinken met een interessant 
figuur binnen de neerlandistiek, 
en het gesprek dat zo ontstaat op 
te schrijven. We werken nu aan 

een jubileumeditie van ons blad, 
waarbij het ons wel geestig leek 
om absint te drinken met een fles 
absint. Dat bleek, al met al, toch 
net wat te veel absint’, aldus de 
hoofdredacteur. Mevrouw Wiz-
nitzer was korter in haar com-
mentaar en beantwoordde de tel-
efonische vragen met ‘praat niet 
zo hard’, alvorens op te hangen. 
Later op de dag liet ze middels 
een e-mail nog wel weten dat Ab-
sint met… absint uiteindelijk niet 
geschikt was voor publicatie. ‘Het 
was een boeiend experiment, maar 
het resultaat was jammer genoeg 
volstrekt onleesbaar,’ schrijft de 
hoofdredactrice. ‘Volgende keer 
pakken we het weer wat conven-
tioneler aan.’

Afdeling Neerlandsitiek van de 
Universiteit van Amsterdam gooit 
het roer om en komt met een 
nieuw studieprogramma voor de 
bachelor Nederlandse taal en cul-
tuur. Met oog op het teruggelopen 
aantal studenten, die in groten 
getale naar faculteiten voor de 
hardere wetenschappen trekken, is 
het studieprogramma ontworpen 
om ‘neerlandistiek naar de 21e 
eeuw’ te brengen.

 Vanaf  aankomend acad-
emisch jaar moeten de student-
en zowel basiskennis van literair 
mechaniek als de breedte van 
het studiegebied meekrijgen in 
het nieuwe introductievak, ‘DNA 
Close Reading’. Daar leert men 
met een grondige literaire analyse 
de praktische implicaties te door-
gronden van het chiasme, de ac-
consonantie of  de enumeratie bin-
nen aminozuursequenties. Vervol-
gvakken verleggen de focus naar 
moderne taalvarianten die in Ned-
erland worden gebruikt, zoals Py-
thon, HTML en JavaScript. Met 
die laatste taal leren de studenten 

tevens op een moderne, intuïtieve 
manier om te gaan met postkolo-
niale theorie.
‘We denken dat deze verfrissende 
vorm van onderzoek en onderwijs 
ontzettend aan zal slaan,’ zegt dr. 
Alida Kuit, gespecialiseerd in lez-
ersonderzoek, thans laseronder-
zoek, namens het departement. 
‘We voeren zelfs alvast een numer-
us fixus in, aangezien zinsontled-
ing voortaan onderwezen wordt in 
de snijzaal van het AMC. We zul-
len dus wat meer studenten trek-
ken, maar dat hoort bij een oplei-
ding met maatschappelijk nut.’

UvA wil de neer-
landistiek vernieu-
wen
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Jubileumbijdrage

Drie jaar
Aan het begin van zijn derde levensjaar 
ging er een wereld open voor de kleine 
Quint. Hij ontdekte dat de vingers aan 
zijn handen nog andere namen hadden 
dan duim, wijsvinger, middelvinger, 
ringvinger en pink. Die kleine dikke, dat 
was één, daarna kreeg je twee, drie, vier 
en vijf. Toen bleek er nog zes, zeven, 
acht, negen en zelfs tíen te zijn.  Toen 
papa en mama hem dat leerden, en hij 
ze nadeed met zijn knuistjes, voelde hij 
zich de koning van het huis. Hij kon nu 
verder tellen dan alle kinderen op de crè-
che bij elkaar. Tien was een magisch 
getal. Hij hoorde wel eens wat over het 
getal honderd, maar betwijfelde of dit 
bestond, want dat kon je niet zien op je 
vingers. Soms verbeterde hij papa;  die 
stak wel eens zijn wijsvinger en middel-
vinger op en zei dan dat dat ‘twee’ was. 
‘Nee’, zei Quint dan. ‘Is niet twee!’ Twee 
was pas als je eerst je duim had, en dan 
je wijsvinger. Dan had je twee. 
Urenlang was Quint bezig met het bui-
tengewone spel op zijn vingers. Zo had 
je niks, en zo had je opeens tien! Keer op 
keer telde hij, legde zijn vingers naast 
elkaar op tafel, trok ze weer in en legde 
ze dan weer neer totdat hij er tien had. 
Papa vond het maar irritant worden; is 
het nou echt zo interessant na honderd 
keer, vroeg hij zich af (Quint geloofde 
niet dat je iets honderd keer kon doen; 
tien keer kon wel). Mama vond het wel 
rustgevend om naar te kijken, de kleine 
vingertjes die op- en neergingen. Ze 
keek ernaar op het strand; terwijl Sofia 
een enorm kasteel maakte van zand, was 
Quint alleen maar aan het tellen, tellen 

en nog eens tellen, terwijl hij hier en 
daar zand in de lucht wierp. Mama viel 
in slaap.

Tien jaar
We hadden een spelletje dat heel leuk 
was, vooral als je met de klas naar de 
gymzaal liep. Het ging zo: je maakte met 
je duim en wijsvinger een rondje, en als 
iemand erin keek was ie af en mocht je 
hem slaan. Hoe langer hij keek, hoe 
meer klappen. Later mocht dat niet 
meer van de juf, want sommige kinderen 
deden het te hard. We mochten het spel-
letje nog wel spelen met strafpunten in 
plaats van slaan. Ik had er heel weinig 
want ik was er supergoed in. Micha had 
er honderd en moest toen vijf seconden 
lang zijn broek naar beneden trekken op 
straat. Dat was de straf die de klas voor 
hem had bedacht. Je mocht het rondje 
niet in iemands gezicht duwen, dat was 
flauw. Natuurlijk kijkt ie er dan in.
Oh ja, je kon de ander strafpunten geven 
als je met je vinger in zijn rondje ging. 
Maar dat mocht de juf niet zien, want 
volgens Kevin was dat het teken van 
seksen. ‘Ik heb al met de hele klas 
gesekst’, riep hij tijdens rekenen. Juf 
stuurde hem eruit.

Vijftien jaar
Ik zat gehurkt op het pleintje. Het was 
erg koud, ik voelde een paar regendrup-
peltjes. ‘Je hebt maar tien vingers en je 
hebt ze alle tien nodig, Quint!’ Zoiets 
had pap eerder die avond geroepen en 
toen was mam weer begonnen over dat 
verhaal van jaren geleden, dat ik altijd 
zo leuk op mijn vingers aan het tellen 

was. ‘Jaha, dat weet ik ook wel’, had ik 
gezegd. Mam riep ook nog iets over ‘je 
ogen’. Ik probeerde me te concentreren 
op het rotje. Met een zakmesje had ik de 
opening van het colablikje verruimd en 
ik probeerde nu het rotje erin te 
wriemelen.
Het lukte. Ik rilde en schrok soms van 
harde knallen van het grotere plein in de 
buurt. ‘Klaar voor?’, schreeuwde ik naar 
Brice. ‘Ja!’, riep hij terug. 
Ik pakte de aansteker en hield hem bij 
de lont. Er ontstond een klein pakketje 
van vonkjes. Eigenlijk was het bizar. Je 
kon het gevaar gewoon aftellen. Je zag 
je eigen lot wegbranden; een paar secon-
den waren beslissend tussen niets aan 
de hand, of geen hand. Stel nou dat er 
iets gebeurde waardoor je afgeleid zou 
raken. Als je werd gebeld of zo. 
‘Rennen, Quint!’, riep Brice.
In een flits wierp ik het colablikje weg; 
het rolde richting het drinkwaterpaaltje 
aan de rand van het pleintje. 
Het duurde een halve tel; toen spatte de 
voorkant van het blikje uiteen met een 
doffe klap. Een fontein van cola sproeide 
eruit en raakte de drinkpaal. Er landden 
zelfs druppels op een scooter die vlakbij 
geparkeerd stond. 
‘Wow!’, riep Brice uit. ‘Vet!’
Ik keek voor de zekerheid nog even naar 
mijn handen; ze waren vooral koud, 
maar verder ongedeerd.

Eenentwintig jaar
‘Waarom houd je een sigaret eigenlijk 
altijd tussen wijsvinger en middelvinger 
vast, maar kun je een joint ook normaal 

Fausto van Bronkhorst

tien vingers 
vastpakken? Dat zou bij een sigaret 
toch ook veel efficiënter zijn?’ Remy gaf 
de joint door. Hij stelde precies de juis-
te vragen voor het tijdstip en onze 
toestand.
‘Interessant. Ik denk dat het stoerder 
staat, casual. Kijk maar.’ Ik hield de 
joint tussen duim en wijsvinger. ‘Zo lijk 
ik op een zwerver’. Nu pakte ik hem 
tussen wijsvinger en middelvinger, nam 
laconiek een trekje en blies een rond 
wolkje uit. ‘En nu op een bankier of 
maffiabaas.’
We grinnikten.  ‘Vingers zijn echt 
ondergewaardeerd, man’, zei ik. ‘Denk 
er eens over na. Je hebt ze voor zo veel 
nodig.’
Remy knikte. ‘Zonder vingers geen 
geldtransacties.’ Hij knipte in zijn vin-
gers en stak zijn wijsvinger naar mij uit, 
als om te zeggen: denk daar maar eens 
over na.
‘Precies. En is het niet bizar, dat je een 
meisje in de zevende hemel kunt bren-
gen, alleen maar met je vingers…’
‘Ik heb geen idee’, zei Remy. ‘Ik heb 
alleen maar mijn vriendin Jill’.
‘Jill? Wie is dat?’
Remy legde zijn rechterhand plat voor 
me op tafel, de vingers iets uit elkaar 
gespreid. Hij liet het me zien. De curve 
tussen duim en wijsvinger vormde de 
letter ‘J’ en de andere vingers de letters 
‘I’, ‘L’ en ‘L’. 
Het duurde langer dan normaal voordat 
ik de grap begreep.
‘Biertje?’, vroeg ik.
‘Is goed. Maar maak ‘m niet met je vin-
gers open.’

Dertig jaar
Quint vroeg zich af wanneer hij voor 
het eerst eelt op zijn vingertoppen zou 
krijgen, met al dat geratel op zijn toet-
senbord. Excelsheet na excelsheet, mail 
na mail. Je moest wat over hebben voor 
het snel groeiende telecombedrijf.  
Sinds hij hier was gaan werken, maak-
ten zijn vingers overuren. Het tikken 
op het toetsenbord klonk als een agres-
sieve, onregelmatige regenbui op een 
stenen dak. Tak tak tak. 
Soms stopte hij even met het tikken 
van verslagen en mails en liet zich hyp-
notiseren door het knipperende cursor-
tje, dat ongeduldig wachtte op nieuwe 
tekens die Quint zou intikken. Hij 
zuchtte. Maar deze vingers hadden hem 
wél een masterdiploma en een baan 
bezorgd. Hij typte door.

Tweeënvijftig jaar 
Toen ik hielp het bed van mijn dochter 
in elkaar te zetten voor haar nieuwe 
huis, dacht ik toch wel eens aan vroe-
ger. Had ik nou maar beter gekeken hoe 
pap en mam dat deden met hun IKEA-
kasten. In plaats daarvan had ik mijn 
vingers vooral gebruikt voor computer-
spelletjes, terwijl ik ze op de achter-
grond alle stappen voor de Billykast 
hoorde nagaan. Nu zat ik op de grond 
naast plastic zakjes met tientallen rin-
getjes, schroefjes, schuifjes en ander 
klussersspeelgoed. 
‘Moet ik helpen, pap?’, vroeg Zoey van-
uit de deuropening. Ze zag ongetwijfeld 
hoe besluiteloos ik erbij zat. Ik legde 
alle boutjes wel in een volgorde neer 

waarop het logisch leek, maar had geen 
idee wat ik deed. Dochters hebben dat 
door.
‘Graag’, zei ik. Dan maar een kleine 
nederlaag als vader incasseren. 

Achtentachtig jaar
De eerste tekenen konden we zien aan 
opa Quints vingers. Ze waren ruw en 
grijzig geworden, bijna als tien kleine 
maanlandschappen. Zijn handen tril-
den, maar hij stond erop dat hij zelf de 
thee en koffie zou inschenken. Zo was 
hij wel. ‘Ik heb hem niet eens nodig’, zei 
hij en hij wees naar Helpy, de zorgrobot 
die in een hoek van de kamer stond, de 
robotarm nog licht naar beneden gebo-
gen; waarschijnlijk in de 
stofzuigmodus. 
We hadden de iPad Advanced X meege-
bracht voor opa, wisten dat hij het wel 
leuk vond om onze vakantiefoto’s te 
zien. Het scrollen ging echter maar 
moeizaam. Zijn kromme vingers bewo-
gen wat onhandig over het touchscreen, 
dat overgevoelig reageerde. De foto’s 
schoten voorbij. 
‘Zal ik hem even overnemen? Dan gaat 
het makkelijker’, zei ik en ik ging naast 
opa zitten. Samen namen we de iPad in 
handen en keken naar de foto’s. 
Bij het afscheid gaf opa me een stevige 
hand, zoals altijd. Ik probeerde altijd 
voorzichtig te zijn, bang dat ik zijn 
broze handen zou doen verschrompe-
len, maar opa Quint deinsde niet terug. 
Hij gaf me ook nog een klopje op de 
schouder, en zwaaide daarna nog een 
hele tijd op de gang, tot we uit het zicht 
verdwenen waren. 
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Vincent Kupers knokken om de canon

knokken om de 

canon
De Absint-canon, een selectie van wer-
ken die intrigerend, belangwekkend, 
representatief, et cetera, zouden moe-
ten zijn. De vorige uitdager vond de 
lijst wel de moeite waard, maar vond 
deze door het hoge percentage aan 
witte, westerse mannen weinig repre-
sentatief. De kritiek sluit aan bij de 
hedendaagse moraal die een inclusieve-
re lijst verwacht, met als gevolg dat 
auteurs die eerder werden uitgesloten 
ontdekt worden, mits we onze ogen 
voor hen willen openen. Dit betekent 
dat de werken die nu nog op de lijst 
staan, binnenkort in gevecht moeten 
met nieuwe auteurs. De lezers van 
Absint (wie anders) zullen deze auteurs 
aan de literaire vergetelheid ontrukken, 
daar heb ik het volste vertrouwen in. 
Als het zover is, is het belangrijk dat ze 
het opnemen tegen waardige tegen-
standers, daarom lijkt het me verstan-
dig dat Elsschots’ Kaas weer in de lijst 
komt te staan. 

Dat in het vorige nummer Kaas van 
Elsschot moest vertrekken, komt door 
de vele mannen die het voor hem ver-
ziekten. Over de inhoudelijke reden 
voor het afstoten van de roman liet ze 
weinig los, behalve dat het weinig 
indruk op haar heeft gemaakt. Als dit 
haar argument is, dan heb ik vrij spel 
om Kaas weer de Absint-canon in te 
praten.    

Laarmans, de klerk waar het alle-
maal om draait, wordt na de begrafenis 
van zijn moeder, uitgenodigd voor een 
wekelijkse avondbijeenkomst bij Van 
Schoonbeke. Hier converseert zijn wel-
gestelde vriendengroep over hun zaken, 
roddelen ze over families ‘die ’t vernoe-
men waard zijn’ en proberen ze elkaar 
te overtreffen in restaurantbezoeken. 
Laarmans voelt zich niet op zijn gemak 
tussen de kooplieden, die een klasse 
vertegenwoordigen waar hij niet toe 
behoort. Hij heeft ontzag voor ze, wil 
bij ze horen, maar heeft geen flauw idee 

hoe hij met deze mensen mee kan pra-
ten. Zijn ‘vriend’ Schoonbeke helpt 
hem een handje door hem een baan 
aan te bieden als agent voor een 
Hollandse kaasfirma. Nu mag ook hij, 
omdat hij handelt in kaas, meepraten 
met het gezelschap. Zo begint zijn 
kaasavontuur, maar aan alles voel je 
dat die onzekere, naïeve Laarmans ten 
onder zal gaan. 

Nederigheid is een typische eigen-
schap van een klerk, vindt Laarmans, 
een eigenschap die hij moet zien kwijt 
te raken om een fatsoenlijke zakenman 
te worden. Hij probeert zich in de voor-
bereidingen voor te doen als zaken-
man, wat leidt tot pijnlijke, maar zeer 
vermakelijke taferelen. Hij is vooral de 
boel aan het overdenken, en dit over-
denken rechtvaardigen door het te zien 
als volstrekt normale, zakelijke over-
wegingen. Over zijn kantoor zegt hij 
bijvoorbeeld het volgende: ‘Om een bad 
te nemen moet je dus door mijn 

kantoor, soms in je pyjama, maar dat 
gebeurt meestal ’s zaterdags na de mid-
dag of ’s zondags en dan heeft mijn 
kantoor zijn officieel karakter verloren.’ 
De onzekere hoogmoed van Laarmans 
weet Elsschot zo op te schrijven dat je 
enerzijds verlangt naar zijn ondergang, 
en anderzijds bij elke tegenslag met 
hem meeleeft.  

Niet door het tragische leedver-
maak, maar door Elschots’ stijl heeft de 
roman de tand des tijds doorstaan. De 
zinnen zijn helder, eenvoudig en kort. 
In de inleiding van het verhaal zegt hij 
het al: ‘Wat niet nodig is dient geweerd 
en waar het met één personage kan is 
een menigte overbodig’. Elsschot 
schrijft doelmatig, de lezer wordt nader 
tot het doel gebracht of bewust op 
afstand gehouden. Laarmans heeft te 
maken met vele tegenslagen, waarvan 
Elsschot de bijkomende schande en 
schaamte op een haast zakelijke manier 
opschrijft, maar hij laat Laarmans niet 
zomaar opgeven. Dat gebeurt pas bij de 
uiteindelijke ontknoping, als er nog 
maar weinig over is van Laarmans. Ook 
al is het einde voorspelbaar, het maakt 
het niet minder pijnlijk. 

Kaas linea recta weer de canon in, 
dat spreekt voor zich, maar welke 
roman moet ruimte maken voor 
Elsschot? Het lijkt me nogal overdreven 
om zowel Turks Fruit als Het leven is 
verrukkullijk in de lijst te houden. Deze 
romans zijn verschillend van aard, 
zeker, maar de mate waarin de persona-
ges door seks zijn gedreven is nagenoeg 
gelijk. Het grote verschil is dat Wolkers 
tenminste zegt waar het op staat, daar-
om mag wat mij betreft Turks Fruit 
blijven.  Voor zover ik weet heeft geen 
enkele Nederlandse auteur Wolkers 
ooit overtroffen in het schrijven over 
seks. Met zijn uitgebreide vocabulaire 
laat hij zien wat seks in werkelijkheid 
is. Ik zal afsluiten met een citaat, waar-
mee het hopelijk duidelijk wordt dat 
goed schrijven over banale menselijke 
intimiteiten geen kinderwerk is. ‘Hoe 
mijn ballen tegen haar billen veerden 
bij ieder stoot, naar de paarse 

bloeduitstortinkjes tussen de sproeten 
op haar mooie volle rug, of als zij in de 
spiegel keek, naar haar gezicht van 
opzij als ze dat harige lijf van mij tus-
sen dat zachte vlees van haar te keer 
zag gaan.’  

In memoriam Mizzi (1956) - Ida Simons

Opwaaiende zomerjurken (1979) - Oek de Jong

Het land van herkomst (1935) - E. du Perron

Lyriek (zeventiende eeuw) - Pieter Corneliszoon Hooft

Max Havelaar (1860) -  Multatuli

De avonden (1947) - Gerard Reve

Turks fruit (1969) -  Jan Wolkers

De Donkere kamer van Damokles (1958) - 
Willem Frederik Hermans

Van den vos Reynaerde (dertiende eeuw) - Willem

Kaas (1933) - Willem Elsschot 

De wetten (1991) - Connie Palmen

Gijsbrecht van Aemstel (1637) - Joost van den Vondel

Eline Vere (1889) - Louis Couperus

Oeroeg (1948) - Hella Haasse 

Dertig dagen (2015) - Annelies Verbeke
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Niet mee eens? Natuurlijk niet! 
Stuur uw reactie in via redactie@tijdschriftabsint.nl en verrijk ons.

Absint-canon (in willekeurige volgorde)



Absint nummer 42  —  maart 2021 Absint nummer 42  —  maart 202126 27

Ik glimlach als ze zich laat optillen en 
ze samen veilig de reis voortzetten, en 
dan werp ik een blik op mijn horloge. Ik 
schrik. Als ik nog op tijd wil komen 
voor mijn afspraak, moet ik opschieten. 
Vlug fatsoeneer ik mijn jurkje in een 
winkelruit, en loop vanuit het station 
een kronkelige weg af naar beneden, 
het centrum van de stad in.

Bij de toonbank van het café gapen 
twee jongens met mondkapjes me aan, 
en ik merk tot mijn verbazing dat ik de 
hele ochtend onbedekt over straat heb 
gelopen. Voor ik ontbijt durf te bestel-
len, zoek ik koortsachtig naar het lapje 
stof. De verkoper kijkt me geamuseerd 
aan terwijl ik stuntelig mijn mond en 
neus bedek, en daarbij nog mijn tas laat 
vallen ook. 
 ‘Un café, s’il vous plaît.’
 Ik bekijk de jongen achter de 
toonbank. Hij heeft een gezicht zonder 
baard en een ronde buik, waar een 
T-shirt van The Big Bang Theory over-
heen hangt. Ik voel de neiging om hem 
achter de bar vandaan te sleuren, op de 
grond te leggen, en in zijn navel te prik-
ken, om te kijken of zijn buik een bal-
lon is. 
 Hij kijkt me vragend aan.
 ‘One black coffee.’
 De jongen verstaat me nog 
steeds niet, of door het omringende 
lawaai, of door het taalverschil. Ik vraag 
me af of dit een valstrik is. In een reflex 
doe ik mijn mondkapje weer af, vanuit 
de rare gedachte dat hij me dan mis-
schien wel kan verstaan. ‘Praat u 
Vlaams?’
 ‘Ik spreek Nederlands, ja.’

In de stationshal van Brussel Zuid-Midi 
zit een meisje te huilen. Ze is niet ouder 
dan een jaar of acht, en moederziel 
alleen zit ze met haar knieën opgetrok-
ken op de trappen van de grote hal. Een 
ouder lijkt nergens te bekennen. In een 
reflex loop ik op haar af. Verdwaasd en 
schuw kijkt ze op, ze is verdwaald.
 ‘Heeft u een telefoon?’, vraagt 
ze. Het blijkt een slim meisje, ze heeft 
een klein papiertje met daarop het 
nummer van haar ouders. Zachtjes 
snikt ze terwijl ik haar moeder bel. Het 
meisje was te laat met de trein instap-
pen, en haar moeder is al onderweg om 
haar te halen.
 ‘Je suis désolée’, zegt ze sip. 
Tranen biggelen over haar wangen.
 ‘Zullen we eendjes gaan voe-
ren?’, vraag ik in gebrekkig Frans. Ze 
kijkt me wantrouwig aan, en dan knikt 
ze voorzichtig. Samen lopen we naar de 
imponerende fontein midden op het 
stationsplein, waar een aantal trage 
eenden een bad nemen. Het meisje 
komt dicht tegen me aanlopen en pakt 
mijn hand vast. Ik verbaas me over het 
blindelings vertrouwen dat ze in me 
legt, en de tranen die snel van haar 
gezicht lijken te verdwijnen. Uit mijn 
tas pak ik een trosje druiven dat ik nog 
overheb van mijn treinreis. Haar 
gezicht fronst. ‘Vogels eten toch geen 
druiven?’ 
 ‘Tuurlijk wel’, zeg ik zelfverze-
kerd. De moed zakt in mijn schoenen, 
ze was net rustig geworden, maar 
begint nu bijna weer te huilen. We gooi-
en het fruit naar de diertjes, en als alle 
druiven zielig ronddobberen in de fon-
tein, verschijnt gelukkig haar moeder. 

 Opgelucht glimlach ik, alle 
misverstand lijkt voorbij. ‘Een zwarte 
koffie, graag.’ Ik krijg van hem drie 
koekjes bij mijn koffie. Ik wil geen drie 
koekjes bij mijn koffie. In de ambiance 
van voornamelijk Franssprekende chi-
que mensen bereid ik mijn interview 
voor. In een notitieboekje schrijf ik wat 
vragen op. Als het tijd is, sta ik op, leg 
mijn laatste wisselgeld als fooi neer, 
stop de koekjes stiekem in de suikerpot 
op tafel, en in de warme zonnestralen 
begeef ik mij naar mijn afspraak.

Tessel Veneboer ken ik van de middel-
bare school. Acht jaar terug sprak ik 
haar voor het laatst, bij onze eindexa-
menuitreiking, totdat ik er, een aantal 
maanden geleden, achter kwam dat zij 
ook de literatuurhoek ingeslagen was, 
en ik benieuwd raakte naar haar erva-
ringen in Brussel.
 Enigszins zenuwachtig tuur ik 
over het terras – hoe zou ze er tegen-
woordig uitzien? Dan zie ik haar zitten 
- met een groen petje, iets korter haar 
en een nonchalante uitstraling bemerk 
ik dat ze nog behoorlijk goed lijkt op de 
Tessel uit mijn klas. Ze werkt tegen-
woordig als programmeur bij literatuur-
huis Passa Porta, vertelt ze, en los daar-
van schrijft ze voor literaire tijdschrif-
ten en is ze bezig met het indienen van 
een doctoraat aan de Universiteit Gent. 
Ik vraag haar naar haar verhuizing van 
acht jaar geleden. 
 ‘Het was destijds een redelijk 
willekeurige keuze. Vlak na de middel-
bare school heb ik een tijdje in Berlijn 
gewoond. Toen ik terug zou verhuizen 
naar Amsterdam merkte ik dat ik nog 

geen zin had om terug te keren. Ik ging 
Vlaamse universiteiten bezoeken, 
omdat het me wel fijn leek om in het 
Nederlands studeren. In Brussel was ik 
nog nooit geweest, maar ik viel er op de 
een of andere manier meteen voor. Hier 
is al het onderwijs voornamelijk 
Franstalig, dus uiteindelijk kwam ik uit 
bij de KU Leuven, die een campus heeft 
in Brussel.’
 We beginnen te praten over de 
sfeer in de stad, die voor mij als buiten-
staander tot nu toe als gezellig en warm 
overkomt. Over haar eerste indrukken 
van destijds vertelt Tessel: ‘Ik vond het 
in het begin lastig grip te krijgen op de 
stad. Brussel is een stuk drukker en 
groter dan Amsterdam. Mijn eerste 
kamer was aan een uitgaansstraat in de 
Congolese wijk, waar ik zonder veel 
nadenken was ingetrokken, en het was 
moeilijk om daar mijn rust te vinden. Ik 
merkte ook vrij snel dat sommige din-
gen hier minder goed geregeld zijn dan 
in Nederland, dat er grote bergen vuil-
nis gewoon op straat blijven liggen, bij-
voorbeeld. Los daarvan zijn alle buur-
ten behoorlijk verschillend van elkaar. 
In de ene wijk zit het Europees 
Parlement, en heerst een erg andere 
sfeer dan in Sint Katelijne, een Vlaamse 
wijk waar veel Nederlands wordt 
gesproken. Dat maakt de stad levendig, 
maar ook chaotisch. Brussel bestaat 
trouwens uit meerdere gemeenten, die 
allemaal een eigen bestuur hebben. Dat 
is ook iets verwarrends. De stad Brussel 
bestaat eigenlijk niet, de ‘gemeente 
Brussel’ is alleen het binnenste 
centrum.’  
 Ik vraag haar naar de buiten-
wijken en criminele bendes waar 
Brussel om berucht staat. Zelf is ze 
daar nooit extreem bang voor geweest, 
ook niet vlak na de aanslagen. Over 
Molenbeek zegt ze: ‘Rond 2017 is het 
in de aandacht geweest als slechte wijk, 
dus nu is het in opkomst. Veel kunste-
naars gaan er bijvoorbeeld naartoe, 
omdat de reputatie door de aanslagen 
naar beneden ging en de huurprijzen 
ook.’
 ‘Waar voel je je meer thuis, in 
België of in Nederland?’
 ‘Hier, maar dat koste wel enige 
tijd. Dat kwam vooral omdat het groot-
ste deel van mijn medestudenten 

anders was dan ik. Veel van hen woon-
den nog thuis toen ik ze leerde kennen, 
en na de les gingen ze terug naar het 
dorp waar ze vandaan kwamen. De stad 
waarin ze studeerden was niet erg 
belangrijk voor hun studie. Dat vond ik 
wel een deceptie. Ik kende niemand 
hier, en ik wilde graag de stad 
ontdekken.’
 ‘Ik had misschien gehoopt op 
het levendige studentenleven, waarvan 
ik er later achter kwam dat dat meer is 
in Leuven, hoewel ook daar geldt dat de 
studenten die ik heb leren kennen hun 
kot zien als iets tijdelijks, en hun 
ouderlijk huis als thuis. Als je in Leuven 
bent op vrijdagmiddag is er ook een 
stoet van jonge mensen naar het stati-
on. Maar’, zegt ze erbij, ‘Ikzelf dacht 
enigszins hetzelfde: ik ging vrij vaak 
terug naar Amsterdam, en ik had ook 
niet het idee om hier heel lang te 
blijven.’ 
 De studie die ze volgde, taal- 
en letterkunde, bestaat uit twee talen. 
Tessel koos voor Nederlands en Engels.
 ‘Hoe was dat?’
 ‘Wat me aan het begin opviel 
was dat er hier op de universiteit niet 
van je verwacht werd dat je vragen stel-
de. Ik had op de middelbare school 
altijd meegekregen dat het goed is om 
kritisch te zijn in de les. Maar toen ik 
hier in de allereerste weken mijn hand 
op stak tijdens een college, zei de 
docent: ‘Zo doen we dat hier niet.’ 
Tessel begint te lachen. ‘Het eerste jaar 
ben ik vervolgens voor bijna alles 
gezakt, omdat het zo saai was. We had-
den alleen hoorcolleges: de docent 
praatte, jij maakte aantekeningen en 
ging weer naar huis. Ik had in mijn eer-
ste jaar wel een docent Amerikaanse 
literatuur, de auteur Kristien 
Hemmerechts, die gelukkig voor meer 
interactiviteit zorgde. Bij haar colleges 
lazen we bijvoorbeeld iedere week een 
roman, en bespraken we die. Daar was 
ik erg dankbaar voor.’
 Ik leg uit hoe mijn colleges 
eruitzien, en we komen tot de conclusie 
dat er aan mijn universiteit meer vrij-
heid is dan bij haar het geval was. Ik 
blijf een moment stil en denk na. Dan 
zeg ik: ‘Maar ik begrijp het ook wel, dat 
een universiteit voor zo’n strengere 
kant kiest, want ik kan me voorstellen 

dat je dan bepaalde dingen grondig in je 
opneemt en laat rusten.’
 ‘Ja, het is een andere manier 
van studeren. Maar ik vind er meer 
evenwicht had moeten zijn daarin, 
want studeren draait ook om het vor-
men van je eigen ideeën en je eigen 
wereldbeeld. Tijdens mijn master werd 
daar bijvoorbeeld wel op ingegaan. 
Daar hadden we zelf veel inbreng, was 
er ruimte voor discussie, en hadden we 
ook veel plek voor keuzevakken naar 
onze eigen interesses. Ik heb toen een 
aantal filosofievakken gevolgd, 
bijvoorbeeld.’ 
 Na haar master is Tessel hier 
gebleven. Op de vraag of ze hier zou 
willen blijven, zegt ze: ‘Dat was voor 
mijzelf de belangrijkste vraag van het 
afgelopen jaar. Ik was klaar met mijn 
studie en twijfelde. Maar ik heb er uit-
eindelijk toch voor gekozen om hier 
verder te gaan, ik ben begonnen aan 
een proefschrift voor de Universiteit 
Gent, en ik heb geen reden om terug te 
gaan.’

De avond valt, en ik begin te lopen door 
de stad. Ik ben enigszins ontdaan van 
het gesprek, had willen vragen naar 
Tessels doctoraat, naar of ze 
Vlaanderen mooi vindt, en of ze wel-
licht schrijvers kon aanraden, maar uit 
traagheid had ik alleen maar geluisterd 
naar haar stem en haar verhalen. Al 
lopend kom ik tot rust, terwijl ik in de 
donkere straten mijn ogen niet dicht 
hoef te knijpen. Ik dacht na over wat ze 
me vertelde over het stellen van vragen 
en ‘discussiëren’. Is het goed om altijd 
in discussie te gaan? En hoeveel absorp-
tievermogen kun je hebben, voordat je 
je onderdrukt voelt? Langzaam werden 
de gevels minder romantisch, minder 
vervallen, gestroomlijnder, en de stra-
ten werden breder, de flatgebouwen 
hoger.
 Ik krijg honger. Ik ben terecht-
gekomen in een buitenwijk, en ga een 
eetcafé binnen. De ramen zijn beslagen, 
zo vol zit het er. Aan een hoektafeltje 
eet ik Congolees, en terwijl ik geen idee 
heb welke smaken ik in mijn mond 
stop, krijg ik zin om nog een bord te 
bestellen, zo lekker is het. De serveer-
ster is trouwens chagrijnig tegen me. 
Dat is jammer. Ik mag niet pinnen en 
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ze keurt me geen blik waardig, terwijl 
ze tegen de andere gasten ronduit glim-
lacht en een andere taal, vermoedelijk 
Congolees, spreekt. Ik doe het enige 
wat de serveerster volgens mij zou kun-
nen willen van me: ik word boos. Niet 
veel later loop ik weer over straat. 
 Mijn gedachtes krijgen weer 
ruimte. Zou ik in Brussel kunnen 
wonen? Zouden Belgen het leuk vinden 
als ik bij hun in de straat woon? En als 
het echt zo is dat Vlamingen opkijken 
naar Nederlanders, zou dat de reden 
zijn dat Nederlanders zich thuis voelen 
hier, omdat ze hier als cool gezien 
worden?
 ‘Hé.’ Een jongen kijkt me aan 
vanaf de stoep. Hij zit tegen de roestige 
rolluiken van een gesloten winkel 
geleund. Naast hem ligt een hondje. 
‘Mag ik je nummer?’
 Onderzoekend kijk ik in zijn 
donkere ogen. Ik wil iets zeggen, maar 
weet niet wat.
 ‘Of kom je mee?’
Ik wend mijn blik af, en steek alleen de 
straat over, hij kijkt me na terwijl we 
van elkaar verwijderd raken. 
 ‘Dan niet, eh’, hoor ik hem 
mompelen achter me. 
 Des te verder ik loop des te 
meer ik me afvraag wat het kwaad zou 
kunnen. Ik heb eerder mannen in hun 
ballen getrapt, zelfs een vingerkootje 
gebroken, dus als dat het probleem was, 
was er niets aan de hand. Maar het was 
te laat, ik was verder aan het lopen, 
teruggaan kon niet meer, omkijken was 
geen optie. De buurt wordt drukker, 
snackbars en waterpijpcafé’s met felle 
neonlichten verlichten de gevels, en 
groepjes mannen zitten buiten op 
straat te kaarten. Ik wil erbij gaan zit-
ten, ik heb het koud. Als ik een over-
dekte passage vindt, ga ik er naar bin-
nen. Nieuwsgierig kijk ik om me heen, 
maar plotseling wordt ik voor de twee-
de maal die avond aangesproken.
 ‘Qu’est-ce que tu veux?’ Een 
schaars geklede vrouw heeft mijn 
bovenarm vastgepakt, kijkt me indrin-
gend aan, en schudt me door elkaar. 
Mijn arm beweegt mee alsof ik een bar-
biepop ben. Ik ruk me los, maar ze blijft 
mijn blik vasthouden.
 ‘I don’t know, I-‘, ik probeer te 
glimlachen. 
 Hoofdschuddend laat ze me 

los, ik veer naar achteren van haar plot-
selinge loslaten, en ze verdwijnt de 
hoek om. Bedremmeld kijk ik haar na, 
en voor het eerst die avond voel ik een-
zaamheid in me opwellen. Ik heb geen 
flauw idee waar ik ben, waarom doe ik 
dit soort dingen? Het moet al ver na 
middernacht zijn. Ik dacht aan dat mijn 
moeder me op de fiets naar school 
bracht, en dat ze me verstopte onder 
haar grote truien als het hard waaide. 
Dan lag ik met mijn hoofd tegen haar 
warme rug aan. Als een kuikentje trek 
ik de rits van mijn regenjas tot aan mijn 
kin omhoog en wacht ik tot de nacht-
bus komt. 

De volgende ochtend is het bewolkt en 
koel. Ik ga op weg naar Sint Katelijne, 
waar Tessel het over gehad had. In een 
sereen hofje vind ik een Vlaams anti-
quariaat. ‘Het ivoren aapje’, staat er op 
de winkelruit. Ik ben de enige bezoeker, 
niet alleen van de boekhandel, maar 
van de hele Vlaamse wijk. Althans, zo 
lijkt het. De boekhandelaar begint van 
achter een rommelig bureau naar me te 
gebaren. ‘Pro forma’, zegt hij. Ik knik 
en begrijp niet wat hij bedoelt, totdat ik 
doorheb dat ik voor de zoveelste keer 
geen doekje over mijn gezicht heb. Op 
het bureau, een houten secretaire, staat 
een bakje met noten tussen allerlei 
pennenhouders en vergeeld archief- of 
administratiemateriaal, en ik krijg er 
zin in. Voorzichtig onderzoek ik de 
gelaatstrekken van de boekhandelaar, 
om in te schatten of hij open zal staan 
voor vragen. Zijn uitstraling heeft iets 
geduldigs, maar ook iets ijdels. Zijn 
overhemd is van een zorgvuldig uitge-
kozen kleur groen, er steekt een beetje 
borsthaar uit zijn overhemd. 
 ‘Kunt u me een Vlaamse schrij-
ver aanraden?’ 
 De man begint wat informatie 
in te winnen over mijn leesvoorkeuren, 
en komt even later met een zeer gevari-
eerde stapel boeken terug. Eigenlijk 
spreekt het me allemaal niet aan, maar 
uit beleefdheid glimlach ik.
 ‘Oh, en dit’, hij houdt een dik 
boekwerk omhoog, ‘Dit is iets wat men 
wel de grote Vlaamse roman noemt. 
Dus die noem ik ook even.’ De titel is 
Het verdriet van België van Hugo Claus. 
Het klinkt niet erg troostrijk dus ik leg 
het voorzichtig weg.

 Het valt me op dat er weinig is 
in de boekhandel wat ik ken. En wat er 
wel is, ligt ongetwijfeld ergens onder 
een onalfabetisch stapeltje te verstof-
fen. Ik voel een niesbui opkomen van 
de droge lucht om me heen, maar pro-
beer die koste wat het kost in te hou-
den, bang om anders de winkel uitgezet 
te worden. Op dat moment valt mijn 
oog op een bekende naam. Ivo Michiels, 
die schrijver had iemand me aangera-
den een tijd geleden. Opgelucht pak ik 
het dunne boekje uit de boekenkast, 
Verhalen uit Journal brut, en reken het 
af. Voor ik het plein verlaat en een zij-
straat inloop, draai ik me om. De boek-
handelaar staat voor zijn winkel. Hij 
heft zijn hand naar me op en blijft sta-
tig voor zijn winkel voor zich uit kijken, 
als bewaker van het Vlaamse erfgoed.
 
Vlak voor mijn trein wegrijdt gaat er 
een laatste vlaag adrenaline door me 
heen. Ik schaam me voor de gedachte 
die in me opkomt, die al de hele reis in 
mijn achterhoofd zit, maar die ik niet 
durf te denken: ik kan hier blijven. 
Niets meer van me laten horen, nooit 
meer terugkeren, een nieuw leven ver-
zinnen en autocoureur worden, intrek-
ken bij de jongen en het hondje. Mijn 
familie zal eerst boos worden als ik 
wegblijf, ongerust, maar ze zullen vrij 
snel tolerant zijn, zoals ze altijd waren. 
Mijn moeder zou oud worden zonder 
mijn zorgen, denk ik ijdel. Ik hoor een 
fluitje, en de trein wordt in werking 
gesteld. Te laat. Met tegenzin neem ik 
een zuinig hapje van mijn broodje 
tonijnsalade, die ik in alle haast heb 
gekocht bij een bakkerij. Sip staar ik uit 
het treinraam naar de voorbijvliegende 
gebouwen. De heimwee welt meteen 
op, de trein rijdt terug langs Aalst. Dat 
woord klinkt vies, ik moet helaas den-
ken aan ‘aarsmaden.’ Dimitri Verhulst 
komt er vandaan, heb ik laatst gelezen 
op de omslag van zijn boek. Toen ik 
naar Brussel ging, had ik gezegd dat als 
ik Dimitri Verhulst tegen zou komen, 
dat ik dan zou zeggen dat hij een vieze 
smeerlap is. Misschien als ik de volgen-
de keer weer weg wil, ga ik wel naar 
Aalst, bedenk ik me, maar mijn gedach-
ten worden chaotisch, mijn ogen vallen 
dicht van Belgische indrukken, en ik val 
als een blok in slaap tegen de ruit van 
de treinwagon.

De littekens zijn rafelig en roze. 
Onnatuurlijke markeringen in een 
verder egale huid. Hij laat de hand 
onder te tafel verdwijnen. ‘Wist u dat 
het een naam heeft? Nouja, alles 
heeft tegenwoordig een naam natuur-
lijk. Polydactylie. Manifesteert zich 
aan de handen of voeten. Het is erfe-
lijk, al weet ik niet waar ik het van-
daan heb. Maar in de meeste gevallen 
is de extra vinger of teen niet functio-
neel, het bevat soms niet eens bot. 
Mijn extra pink was in dat opzicht 
een unicum, volledig bruikbaar.’
‘U noemde het dus wel “pink”?’ vraagt 
de journaliste aan de andere kant van 
de tafel. 
Hij negeert de vraag en gaat verder. 
‘Voor het bespelen van een harp moet 
je over krachtige vingers beschikken. 
En die extra pink stond precies in de 
goede hoek, zeg maar. Een niet onbe-
langrijk detail.’
‘Sorry dat ik u onderbreek, maar het 
succes van die vinger begon toch al 
veel eerder?’, vraagt de journaliste. 
Hij zucht en zwijgt even en staart 
peinzend voor zich uit. ‘Tja, een suc-
ces waar ook gauw een einde aan 
kwam, maar dan op een andere 
manier.’ De journaliste lacht vriende-
lijk. ‘In ieder geval heeft die vinger al 

vroeg veel aandacht gehad, begreep ik.’ 
‘Je bedoelt Zuid-Korea, 1999, neem ik 
aan?’ De journaliste knikt 
bemoedigend. 
 Hij vertelt over het moment 
dat hij voor het eerst achter een com-
puter zat. Zijn hand met de zes vingers 
was op school altijd een bron van peste-
rijen. Aan de rechterkant van zijn rech-
terhand, net boven de knokkel van de 
pink, ontsproot een extra vinger. Een 
soort duplicaat van zijn pink, die zijn 
hand een buitenaardse aanblik gaf. Gek 
hoe groot het effect is van zo’n kleine 
decodering in het menselijk genoom. 
Een mutatie, verkeerd geprogrammeer-
de hardware, wildgroei van vlees en 
bot. Maar het werkte, dit reserve-
onderdeel. En hoe. Achter het toetsen-
bord van de eerste Windows-computer 
in het klaslokaal van zijn basisschool 
leerde hij tienvingertypen. Beter 
gezegd: elfvingertypen, want de extra 
pink kwam wonderbaarlijk goed van 
pas.  
‘Hoeveel aanslagen per minuut denk je 
dat iemand die met tien vingers kan 
typen maakt?’, vraagt hij. ‘250. Als je 
ervaren bent 350. Ik haalde dat al snel 
met gemak.’ Er bleken wedstrijden te 
bestaan in typen. Zijn eerste was in 
Almelo. Daarna volgden Hannover, 

Lausanne, Istanboel. Hij versloeg ieder-
een met die extra vinger. Op internatio-
naal niveau gaat het om snelheidsver-
schillen van secondes. Precies de winst 
die te behalen valt als je een extra vin-
ger hebt voor de enter- of 
backspacetoets. 
‘Wat vond u daarvan als tiener? Was 
het leuk? Of was het simpelweg iets 
waarin u kon uitblinken?’, onderbreekt 
de journaliste zijn herinneringen. Hij 
glimlacht, goede vraag. ‘Ik denk dat 
laatste.’ Hij aarzelt even, denkt terug 
aan de sporthallen vol tafels en stoelen 
in eindexamenopstelling. Vol met jon-
gens, altijd jongens, een enkel meisje. 
‘Dat geluid, weet je, van honderden 
toetsenborden. Probeer het je voor te 
stellen. Alsof je op het kantoor van een 
klantenservice bent. Of in ieder geval 
ergens waar echt hard wordt gewerkt. 
Opzwepend geratel, om bloednerveus 
van te worden. Nee, een kantoorbaan is 
niks voor me, alleen vanwege dat venij-
nige geluid al. Maar competitief was ik 
wel. Ben ik wel.’ 
En toen kwam Zuid-Korea, moedigt de 
journaliste hem aan. Hij knikt. 
‘Stoppen op het hoogtepunt adviseren 
ze toch altijd? Dat heb ik gedaan.’ Hij 
grinnikt kort. ‘In Zuid-Korea zette ik 
zo’n ongelofelijk wereldrecord neer, 
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833 aanslagen per minuut. Die verbijs-
terde frustratie van de Aziaten. Snel 
zijn toen de reglementen aangepast: 
niet meer dan tien vingers per toetsen-
bord. Met terugwerkende kracht ben ik 
gediskwalificeerd.’ Het was het einde 
van zijn reeks overwinningen, maar erg 
rouwig was hij er niet om. ‘Het was ook 
een soort negentiende-eeuwse freak-
show geworden. Iedereen wilde mij zien 
vanwege die wonderlijke extra vinger. 
Nog los van alle bijgelovige mensen die 
dachten dat ik zwakzinnig of idioot 
was’, zegt hij met een grimas. De jour-
nalist kijkt niet-begrijpend. ‘Elf is het 
getal van de gekken’, verduidelijkt hij. 
 De harp was een verademing, 
herinnert hij zich. Zacht en melodieus. 
Het strelen en plukken aan de snaren in 
plaats van dat agressieve rammen op 
toetsen. Sprookjesachtig in plaats van 
futuristisch. Hij bleek een muzikale 
gave te hebben en de elfde vinger deed 
de rest. 
‘Bij gewone harpspelende handen is de 
pink te kort om mee te doen, harp spe-
len doet men daarom met acht vingers. 
Een gebrek is het eigenlijk. Maar mijn 
extra pink stond precies goed om de 
snaren wel te kunnen bereiken, zonder 
de hand in een onnatuurlijke hoek te 
hoeven draaien’, legt hij voor de zeker-
heid nog maar eens uit. 
Het was een accelerando waarmee hij 
anderen moeiteloos overtrof. 
Vliegensvlugge melodieën kon hij spe-
len, fysiek onhaalbaar voor een gewone 
hand. De leercurve was steil: slechts 
een paar jaar had hij les, blaren veran-
derden in eelt, het Conservatorium 
volgde, na zeven jaar won hij zijn eerste 
concours. Hij was terug op het erepodi-
um. Week in week uit voor volle zalen, 
het wonderkind tegen wil en dank.
‘Ik heb concerten van u teruggekeken, 
heel indrukwekkend’, zegt de journalis-
te. ‘Het viel me op dat u veel ringen 
droeg, waarom eigenlijk?’ Hij kijkt haar 
aan, is dit een strikvraag? Met de ken-
nis van nu vraagt hij zich dat ook af. 
Eigenlijk gewoon omdat hij het mooi 
vond. Het geschitter van edelmetaal als 
extra accent op de virtuositeit van de 
acht plus één vingers die over de snaren 
dansten. Iets eigens, maar dan 

zelfgekozen.
 ‘Ik heb nooit helemaal begre-
pen waarom die vinger er dan toch af 
moest’, zegt de journaliste. 
Hij zucht. ‘Het was gewoon te ingewik-
keld. Opnieuw. Voor musici is het niet 
ongebruikelijk je handen te verzekeren, 
of je stem, afhankelijk van je talent 
natuurlijk. Nu zijn er al weinig verzeke-
ringsmaatschappijen die zo’n exotische 
variant aanbieden, maar met mijn 
eigen exotische variant werd ik overal 
geweigerd. Niet mogelijk. Werkelijk 
geen enkele verzekeraar wilde zich 
eraan branden. De kleine lettertjes zijn 
nogal in beton gegoten, zeg maar, de 
definitie van een hand is nu eenmaal 
een lichaamsdeel met vijf vingers. Ik 
was wéér gediskwalificeerd.’  
Misschien was hij ook te overmoedig 
geweest. Hoe dan ook, op een dag had 
hij besloten beter zonder die extra vin-
ger te kunnen. Liever verder als ‘gewo-
ne’ muzikant, met een goede verzeke-
ring voor als er eens iets mis zou gaan, 
dan met dat gekke aanhangsel dat 
naast aandacht en talent ook altijd pro-
blemen met zich meebracht. Hij aarzelt 
even, gaat dan verder. ‘Misschien was 
het ook wel ingegeven door een soort 
bewijsdrang, dat ik ook iets kan zonder 
die afwijking. Dat niet alles afhangt van 
dit genetische toeval. Dat ik ook iets 
kan bereiken zonder voorsprong op 
anderen. Mijn begaafdheid voelde te 
vaak als bedrog of vals spel.’ Hij slaat de 
ogen neer.
‘Hij heeft het netjes gedaan, die plas-
tisch chirurg. En ik voelde me verlost. 
Ik voelde me… gewoon. Doorsnee. 
Goed, je weet, dat was van korte duur.’ 
De journaliste knikt. Het verhaal over 
het bizarre ongeluk dat kort erop volg-
de, heeft al in de lokale krant gestaan. 
Hoe hij zichzelf op een knullige manier 
had buitengesloten, besloot om te 
lopen en om via de achtertuin een rui-
tje in te slaan in zijn eigen keuken. Het 
hoge hek met gevlochten gaas en verra-
derlijke punten waar hij overheen 
moest klimmen. Voor het eerst tijdens 
het gesprek haalt hij de hand weer 
tevoorschijn. Hij legt hem plat op tafel. 
De journaliste kijkt gretig. Drie vingers 
en een duim, geen ringen, geen 

wijsvinger. Het gemis is onmogelijk 
over het hoofd te zien. 
‘Mijn voet schoot weg, ik viel naar 
beneden, maar de ring die ik aan mijn 
wijsvinger droeg, haakte achter het hek 
en bleef hangen. Met vinger en al. 
Afgescheurd. Een wijsvinger, zo kan ik 
nu met zekerheid zeggen, is niet in 
staat het lichaamsgewicht te dragen.’ 
Het blijft even stil, hij zucht. ‘Het ene 
handelsmerk verwijderd en het andere 
handelsmerk werd me fataal.’
‘Maar u bent nu in ieder geval 
verzekerd.’
Hij knikt eerst langzaam, kijkt pein-
zend voor zich uit. Schudt dan het 
hoofd. ‘Alleen denkt de verzekeraar dat 
ik fraudeer. En zeg nou zelf, het is ook 
een wankel verhaal. Man doet er alles 
aan om handen te verzekeren, laat 
daarvoor operatief een zeldzame extra 
vinger verwijderen. Vlak daarna ver-
liest hij “ineens” een van zijn gewone 
vingers. Ze keren dus niet uit. Ik sta op 
een zwarte lijst.’ 
Hij lacht vreugdeloos en vertelt in een 
adem hoe alle geplande concerten zijn 
geannuleerd. Harp spelen zonder wijs-
vinger levert slechts onhandig gepingel 
op, daar wil niemand voor betalen. 
‘Mijn hele leven draaide om een overbo-
dige vinger. De hele wereld applaudis-
seerde voor mijn handicap.’ Hij werpt 
een blik op de leegte aan zijn rechter-
hand. ‘Er bestaat klaarblijkelijk een hië-
rarchie in handicaps.’
 ‘Heeft u spijt?’ vraagt de jour-
naliste. Voor hij kan vragen waarvan 
precies belt de fotograaf aan. Die heeft 
maar tien minuten tijd. Hij staat op en 
poseert voor de wand waar een ingelijs-
te foto van Johan Cruijff hangt. Hij 
gebaart: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel. 
Maar vaak denk ik, waarom altijd iets 
met die vinger? Ik had profvoetballer 
kunnen zijn, of sterrenkok voor mijn 
part.’ In het flitslicht maakt de geman-
keerde hand een surreëel schaduwfi-
guur op de muur. 

In de tijd dat ik voor Absint schreef, 
liep ik nog hard. Drie keer per week ver-
liet ik mijn grote roze flat aan het 
Buikslotermeerplein om een rondje 
door de buurt te rennen. Ik deed het 
omdat ik het leuk vond, maar vooral 
omdat het nu eenmaal ‘hoorde’, 
sporten.
 Tot ik om onverklaarbare rede-
nen van de ene op de andere dag ont-
zettende kniepijn kreeg als ik ging 

hardlopen. Toen het niet meer kon, 
werd ik ineens bloedfanatiek. Ik begon 
ontelbaar vaak opnieuw, versleet 4 
fysiotherapeuten en fantaseerde conti-
nu over marathons, tot een sportarts 
me zei dat ik het maar moest opgeven: 
ik had te veel ruimte in mijn knieschij-
ven. Hardlopen zat er voor mij niet 
meer in.
 (Mocht je je afvragen waarom 
ik hier nooit eerder last van had: ik 

vergelijk mezelf altijd met een Jenga-
toren. Ik stond stabiel, maar toen is er 
ergens een blokje uitgetrokken en 
stortte het in. Die vergelijking is enigs-
zins dramatisch, aangezien ik verder 
gewoon alles kan met mijn benen, maar 
ik heb tot dusver nog geen betere 
gevonden)
 Dit betekent overigens niet 
dat ik heb opgegeven. Een aantal jaar 
na de diagnose trek ik regelmatig mijn 
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hardloopschoenen aan, om steeds 
opnieuw tot de conclusie te komen dat 
het nog steeds niet gaat. En dat terwijl 
er zoveel andere sporten zijn die ik wél 
gewoon kan doen – en ook doe. Maar 
loslaten blijft moeilijk.
 Dat vindt ook de hoofdper-
soon in De weg van de meeste weer-
stand (2020), van Lionel Shriver. De 
60-jarige hoofdpersoon Serenata heeft 
met jarenlang fanatiek hardlopen, fiet-
sen en zwemmen haar knieën versle-
ten. Haar echtgenoot Remington, die 
op sportief gebied nog nooit iets 
gepresteerd heeft, besluit juist nu dat 
hij een marathon wil lopen. Een slechte 
timing, al is het vanuit hem te begrij-
pen: na een redelijk vernederd schan-
daal op zijn werk is hij met vervroegd 
pensioen gestuurd. Tot grote hoogten 
uitstijgen op sportief gebied is voor 
hem dé manier om toch nog iets te 
presteren. Om zich goed te voelen over 
zichzelf. Om fitter te worden, sterker. 
Misschien zelfs … jonger.
 Lionel Shriver (1957) is altijd 
goed geweest in het kiezen van onder-
werpen die niet zo voor de hand liggen, 
maar die perfect aansluiten bij de tijds-
geest. Denk aan Big Brother (2013), 
over een vrouw die haar broer met mor-
bide obesitas wil helpen om af te vallen. 
Of aan haar bekendste boek, We moe-
ten het even over Kevin hebben (2003), 
over een moeder die moet leven met 
het feit dat haar zoon een high school 
shooter is. Actuele, nieuwswaardige 
onderwerpen – sommige voor de voor-
pagina van de krant, andere meer voor 
de lifestyle-bijlage (die iedereen 

uiteindelijk toch als eerste leest) – die 
door de actualiteit ergens wat banaals 
lijken te hebben, maar die juist iets ver-
tellen over wat het betekent om te 
leven aan het begin van de 21e eeuw.
 De weg van de meeste weer-
stand gaat over onze hedendaagse 
obsessie met fitness, gezondheid, en 
jong zijn. Over hoe onze sportpresta-
ties steeds heftiger moeten worden (als 
iedereen wel een paar mensen kent die 
een marathon gelopen hebben, is het 
dan wel bijzonder? Is een ultramara-
thon niet pas écht een prestatie?), over 
hoe fitness eigenlijk wel wat weg heeft 
van een sekte, met al dat geklets over 
dat je alles kan als je maar in jezelf 
gelooft, dat je enige beperkingen in je 
hoofd zitten, en dat lijden erbij hoort 
om iets ‘groters’ te bereiken. Het gaat 
over hoe mensen steeds meer machines 
worden in een tijd waarin machines 
steeds menselijker worden.
 Het is een scherp en satirisch 
boek, afwisselend gemeen en compas-
sievol. De personages (niet alleen de 
twee geliefden, maar ook hun kinderen, 
de loopclub van Remington, en zijn 
trainer, Bambi) zijn ijdel, zelfzuchtig en 
missen realiteitszin. Serenata kan niet 
accepteren dat haar fitte dagen achter 
haar liggen en blijft sporten, zelfs al 
kost het haar meer dan het haar ople-
vert. Haar man, die (zelfs voor een 
60-plusser zonder ervaring) schrikba-
rend weinig aanleg heeft voor hardlo-
pen, blijft misschien wel nóg stugger 
doorgaan – liever kruipt hij over de 
finish dan dat hij opgeeft.
 Inmiddels heb ik al meer dan 5 

jaar niet langer dan enkele kilometers 
achter elkaar gelopen. Toch droom ook 
ik nog altijd van die marathon. Dat vind 
ik behoorlijk belachelijk van mezelf, 
want nogmaals: ik kan prima allerlei 
andere sporten doen. En dan doe ik 
ook, een stuk fanatieker dan mijn rond-
jes rond het Buikslotermeerplein van 
10 jaar geleden. Wat kan ik zeggen: tij-
den veranderen. (Niet dat ik nooit pijn 
heb als ik in de sportschool zware din-
gen loop te tillen. Dat doet vooral pijn 
in mijn vingers, eigenlijk. Je zou den-
ken dat ik die genoeg train tijdens al 
dat typen dat ik 7 dagen per week doe, 
maar kennelijk niet. Toch pak ik geen 
lichtere gewichten. Een beetje lijden is 
tegenwoordig doodnormaal, zelfs voor 
amateursporters.)
 Ja, ik klink net als een perso-
nage in De weg van de meeste weer-
stand. Dat is absoluut geen compli-
ment, maar ik ben in goed gezelschap. 
Shriver is zelf immers ook een door 
sport geobsedeerde vrouw – mét een 
versleten knie. Na een dag haar ‘oefe-
ningen’ te hebben overgeslagen voelt ze 
zich “Verstoord en vol wroeging, gren-
zend aan het neurotische”, vertelt ze in 
het Parool. Juist dat maakt De weg van 
de meeste weerstand zo’n goed boek – 
want juist als je er wezenlijk in geïnte-
resseerd bent, kun je met volle scherpte 
zien hoe gek onze obsessie met sport 
eigenlijk is. 
 En dan toch gewoon doorgaan.

Helios 
Het was een mooie dag in het jaar 2011 
dat de allereerste editie van Absint 
werd uitgegeven. Het begin van een 
huwelijk tussen Absint en onze mooie 
vereniging Helios. Best bijzonder dat er 
een huwelijk kwam tussen deze twee 
parels, want als wij het stukje geschie-
denis op de site van Absint mogen gelo-
ven, is het Helios niet gelukt om zelf 
een tijdschrift op te richten. Helioten 
moesten niets hebben van zo’n tijd-
schrift. Of nou, Helioten moesten niets 
hebben van het schrijven voor en plan-
nen van een dergelijk tijdschrift. Absint 
zelf werd namelijk vol lof ontvangen. 
Het klopte gewoon precies, als liefde op 
het eerste gezicht. Onze leden waren 
gek op Absint en Absint was gek op 
onze leden. Al snel werden er gezamen-
lijke activiteiten georganiseerd, kreeg 
Absint een plekje op onze website en 
kregen wij een speciaal plekje op de 
website van Absint. En nu, tien jaar 
later, hangt de liefde nog altijd in de 
lucht. Als onze PR weer een appje krijgt 
van de Absint redactie, voelt hij de vlin-
ders alweer in zijn buik. Met liefde 
delen we het nieuwste nummer op onze 
Insta en Facebook. Zelfs in deze moei-
lijke tijd denkt Absint aan ons. En onze 
leden denken aan Absint. Nog altijd 
zijn er mooie stukjes van onze leden te 
lezen, delen wij in december onze 
dichtkunsten tijdens Absinterklaas en 

vieren we  soms een feestje. Daarnaast 
verwennen we elkaar af en toe eens 
met een beetje extra aandacht. De rela-
tie staat zo vast als een huis. 
 In die tien jaar tijd hebben we 
zoals elk huwelijk pieken en dalen 
gehad. En precies tijdens het jubileum 
van Absint zitten we samen in een dal... 
COVID-19 heeft als een scherpe naald 
de neerlandistiek-bubbel doorbroken, 
waardoor iedereen thuis in zijn of haar 
eigen wereldje zit. We kunnen even niet 
langs ons geliefde P.C.H. om de nieuw-
ste Absint op te halen. We kunnen ook 
niet even een drankje doen in De 
Gaeper. We mogen dus wel spreken van 
een crisis (hoewel we ons er momenteel 
goed doorheen vechten, al zeggen we 
het zelf). Dat doen we voor het tijd-
schrift, voor de vereniging, maar met 
name voor de neerlandistiek. De wereld 
staat behoorlijk op zijn kop, maar de 
neerlandistiek aan de UvA lijkt mooier 
te bloeien dan ooit. Een grote groep 
enthousiaste, leergierige en gezellige 
eerstejaars mochten wij bij aanvang van 
het studiejaar ontvangen. De aanmel-
dingen voor Helios schoten door het 
plafond en zelfs digitaal mogen wij 
wekelijks een behoorlijke groep verma-
ken bij onze borrels, leesclubs, podium-
avonden, natuurlijk Heel Helios Bakt 
en meer. Zelfs op afstand zoeken we 
elkaar op, en hoewel de echte bubbel 

van de neerlandistiek is verdwenen, 
voelt het met elkaar toch alsof we een 
grote, hechte groep zijn. 
 Wij willen onze geliefde part-
ner van harte feliciteren met de tiende 
verjaardag. Ondanks dat het een schijn-
tje lijkt in vergelijking met onze 102, is 
het zeker niet niks en een hele presta-
tie! Wij zijn ontzettend blij dat zo’n 
jong ding met een oude knakker als ons 
gaat. Een onevenredig huwelijk als je 
het zo bekijkt, honderd tegen tien. 
Maar zo voelt het niet, want wat zijn 
we blij met jullie aan onze zijde, iets dat 
zijn hele leven voor zich heeft en niet te 
vergeten bovendien al flink wat heeft 
bereikt. Tien jaar prachtige edities vol 
wijze woorden, mooie verhalen en inte-
ressante essays. Tien jaar interviews en 
columns, serieuze en soms wat minder 
serieuze stukken, over alles wat ons 
neerlandici fascineert en waar wij 
zoveel wijzer van worden. Hoewel tien 
jaar technisch gezien nog niet oud 
genoeg is om met jullie eigen naam te 
proosten, stellen we stiekem toch voor 
er samen eentje op te nemen. Dit moet 
groots gevierd worden! Dus bij deze van 
harte, wij zijn blij met jullie, op naar de 
honderd. Helios is trots!
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