Voorwoord
Mijn novellen, verhalen, toneelstuk en gedichten schreef ik ruwweg in de periode 1976 –
1996. Voor zover ik me kan herinneren heb ik na die tijd alleen nog non-fictie gepubliceerd.
Wel herschreef ik mijn oude teksten, met het doel ze leesbaarder te maken. Uiteindelijk
publiceerde ik ze in boekvorm bij het toenmalige Bergboek – nu Kirjaboek. Daarnaast zette ik
de pdf ervan op mijn site. Dat hele proces was in 2006 afgerond en ligt dus alweer enige tijd
achter me.
In de loop van de tijd bleek dat ik soms te cryptisch ben geweest in mijn teksten. Het gevolg
daarvan kan zijn dat de eigenlijke boodschap niet doorkomt, zodat er alleen nog maar een
bizar of komisch verhaal overblijft. Nu zijn sommige teksten ook alleen maar bizar of
komisch bedoeld, maar dat neemt niet weg dat enige uitleg wat meer houvast en richting
zou geven bij het lezen. In de tijd dat ik de verhalen schreef vond ik dat niet nodig, ook al
omdat sommige verhalen dicht bij mijzelf stonden en ik me niet bloot wilde geven.
Ik weet nog dat ik voor mijn literatuurlijst Duits gebruik maakte van de groene Reklamboekjes, die uitleg gaven bij - vooral oudere – teksten die als gele boekjes werden
gepubliceerd. Ze heetten steevast "Erläuterungen und Erklärungen zu…" en dan kwam bv.
“Dantons Tod”, van Georg Büchner. Of “Wallenstein” van Schiller en natuurlijk ook Goethes
“Faust”. Wellicht is het nu een goed moment om op een vergelijkbare manier de lezers van
mijn verhalen, novelles en het toneelstuk wat meer inzicht te geven in wat ik met mijn
verhalen probeerde te vertellen. En als ik geen speciale boodschap had, dan nog is het
misschien de moeite waard om uit te leggen hoe ik op bepaalde ideeën kwam.

Inleiding
Bij het lezen van de inhoudsopgave merk ik weer dat ik geen van mijn vroege verhalen heb
opgenomen, die ik zo ongeveer tussen mijn 15e en 19e jaar schreef. Die verhalen waren zo
“compact als een bouillonblokje” en dus net zo onsmakelijk bij onverdunde consumptie. Dit
verschijnsel werd veroorzaakt door mijn aversie tegen auteurs die een klein themaatje
uitsponnen tot een eindeloze reeks pagina’s. Ik ging over op het tegendeel, waarbij ik het
begrip “derde weg”, in goed Nederlands ook wel “gulden middenweg” genoemd, nog niet
begreep. De enige manier om deze verhalen leesbaar te maken zou uitwerken tot een
uitgebalanceerd, volwaardig verhaal zijn geweest. Alleen heb ik dat nooit gedaan, omdat ik
alweer met heel andere dingen bezig was.
Het oudste werk dat in “Angst en Verraad” staat, is daardoor de nogal sombere en
paranoïde novelle, die uiteindelijk “Vijandige verstarring” is gaan heten. Deze novelle
bestond eerst uit één deel, waaraan ik rond mijn 20e jaar ben begonnen. De oervorm is nog
herkenbaar in het gedeelte dat zich in de grote stad afspeelt, na de verhuizing van Wolfgang.
Later werd het een trilogie, bestaande uit drie novellen, maar later kwam de derde weer te
vervallen en werden de eerste twee samengevoegd tot één geheel. Het taalgebruik werd
wat gemoderniseerd, omdat het oorspronkelijk in een tamelijk antiek Nederlands
(Nederlandsch) was gesteld.
En toch is het niet helemaal waar dat dit het oudste werk in de bundel is, want ik heb
achterin (zonder het in de inhoudsopgave te vermelden) ter illustratie één van de nòg
oudere verhalen opgenomen. Een verhaal dat nog de zweem van mystiek draagt die de
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eerste tientallen kenmerkten. Eigenlijk is het niet goed te zeggen wat nu ouder is dan wat,
omdat ik over de Vijandige verstarring heel lang heb gedaan, terwijl tussendoor de andere
verhalen ontstonden. De aller-oudste, die ik op de middelbare school schreef (met vulpen)
bestaan bij mijn weten helemaal niet meer – ook niet als manuscript. “Het Verlies” was het
minst onleesbare van de oude reeks die ik nog wèl als typoscript in mijn bureaulade had
liggen en om die reden heb ik het toegevoegd.
De reden voor het onleesbare karakter van mijn verhalen was overigens eenvoudig: ik
werkte vanuit beelden. Alles zag ik voor me en ik probeerde het te beschrijven. Dialogen
gebruikte ik niet. Mijn werk heb ik destijds – Internet en email bestonden nog niet en zelfs
een fotokopie maken was kostbaar – naar enkele uitgevers gestuurd. Het oordeel was
wisselend, maar men wilde het werk niet publiceren.
Toen ik uiteindelijk besefte dat het veel zinvoller was om beelden als beeld over te brengen,
stopte ik met schrijven. Ik had ook niet de behoefte om anderen iets op te dringen, zeker
niet als ik een alternatieve vorm had om me te uiten: de beeldende kunst.
Mijn laatste novelle heette “Traploos bestaan” en ging over de maatschappij die steeds
meer de “yuppie” als norm kende en prestaties gelijk stelde aan inkomsten. Het was
doordrenkt met agressie, maar kende ook hallucinaties door de enorme spanning die de
hoofdpersonen ervoeren. De high potentials van de toenmalige maatschappij werden
gesymboliseerd door de “Rista’s”, een afkorting van “Rising Stars”, terwijl de minder
geslaagden werden verbeeld door lieden die op een grote trap in de zon zaten, met een
drankje en een sigaret. Ik weet niet meer hoe ze heetten, maar die trap met luilakken was
een schrikbeeld voor de (voormalige) “Rista’s”. Zo sterk, dat de hoofdpersoon een trapfobie
had opgelopen. De titel traploos bestaan verwees naar de fobie, naar de maatschappij met
duidelijke rangen en standen en dus ook naar de afkeer van deze trapzitters. Zoals gezegd
heb ik die novelle nooit afgerond. Het schrijven ervan ging als een nachtkaars uit.
Al vanaf mijn zestiende jaar legde ik me toe op tekenen en schilderen en ik wilde
aanvankelijk ook de kunstacademie volgen. Op rationele gronden koos ik toch voor een
wetenschappelijke opleiding. Tussen ca. mijn twintigste en veertigste jaar was ik actief in
(beeldend) kunstenaarsverenigingen en was ik actief met zelfstudie op dit gebied. Pas rond
mijn veertigste heb ik het voorbereidend jaar van de kunstacademie gevolgd. Dat mondde
formeel uit in een toelatingsexamen, maar omdat mijn dagelijkse werd mij geen ruimte
meer liet ben ik maar weer zelfstandig verder gegaan. Het accent verschoof toen van
schilderen, naar ruimtelijk werk en ik combineerde beide. Vanaf dat moment heb ik
geëxposeerd en performances uitgevoerd. Dat verklaart ook waarom de pdf van mijn boek
kan worden gedownload op mijn online galerie met beeldende kunst.
Het geschreven woord hanteerde ik vanaf ongeveer mijn dertigste alleen nog beroepsmatig.
Waarbij ik moet aantekenen dat ik echt onvoorstelbaar veel heb geschreven – van blogs en
promotieteksten tot handleidingen en beleidsdocumenten, maar géén fictie meer.
Hierna zal ik de inhoudsopgave volgen en de afzonderlijke onderdelen van toelichting,
commentaar en achtergronden voorzien. Op het eind doe ik hetzelfde met mijn oudste
verhaal, “Het Verlies”. Het bungelt er officieus achteraan in de bundel maar doet wel als
volwaardig mee in dit document met uitleg.
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Symphonie Phantastique
Algemene inleiding en eerste pagina’s
De basis voor de sfeer in dit verhaal wordt gevormd door twee omgevingen. De ene was in
de Achterhoek, waar ik met mijn ouders op vakantie was toen ik een jaar of veertien was.
Een ingewikkelde vakantie, want mijn vader had bij het huren van een huisje blijkbaar geen
harde datum afgesproken, maar gerefereerd aan “de bouwvak”, terwijl hij eigenlijk niet wist
wanneer die viel. Dus bleken we de verkeerde periode te krijgen en we vulden het gat
ervóór op met een ander huisje, dat we op het laatste moment nog te pakken konden
krijgen. Ook dat was in de Achterhoek. Plaatsen als “de Miste” en “Bekendelle”, maar ook de
steengroeve, Winterswijk, Varsseveld en Aalten leerde ik toen kennen. Het leek wel een
ander land, al sprak men er wel Nederlands. Af en toe kom ik mensen tegen die in die streek
zijn opgegroeid, maar die zijn dan al in “Randstedeling” geworden. De sfeer was, zeker in het
donker of in de regen (we hadden minstens een week onafgebroken regen) beslist
geheimzinnig te noemen. Niet echt onheilspellend, al waren de vele onbewaakte
spoorwegovergangen levensgevaarlijk.
De andere omgeving is die rond Heerenveen-Zuid (Oranjewoud, Oudeschoot Mildam en nog
veel meer plaatsjes), waar ik van mijn zevende tot mijn elfde woonde. Afgelopen jaren ben ik
nog een paar maal met mijn kinderen gaan wandelen in het bos en in het donker is het er
nog steeds net zo griezelig als toen. Hoewel het een klein bos is kun je er echt verdwalen en
het is er aardedonker.
Toch zijn er meer invloeden, zoals de extreem dichte mist die ik beleefde toen ik net in
Groningen studeerde en daar op zoek was naar een adres aan de Frieschestraatweg. Ik
woonde in Hoogezand (oh gruwel) en reed daarom per brommer op en neer. Het openbaar
vervoer was toen namelijk al niet meer betaalbaar en bracht je toen ook niet waar je moest
zijn. Het was ijzig koud en ik heb een uur rondgereden tot ik totaal verkleumd was. Later
bleken er huizen aan de weg te staan, maar de mist was zó dicht, dat ik die helemaal niet
had gezien (ze staan ook maar aan één kant geloof ik).
Deze elementen gebruikte ik om een geheimzinnige sfeer te scheppen. De heer en mevrouw
Grijs zijn daarentegen weer gemodelleerd naar de mensen waarbij ik een kamer huurde in
Amsterdam. Het waren gewone, eenvoudige, nette mensen, maar in het verhaal is dat wel
anders. Ralf is naar deze omgeving getrokken om tot rust te komen, maar hij beseft meteen
dat de uitwerking wel eens averechts zou kunnen zijn.
Nu heeft Ralf twee grote problemen. Ten eerste heeft hij zich zozeer verdiept in de Alchemie
(of Alchimie) en aanverwante occulte zaken, dat het tot psychische schade heeft geleid. Daar
kom ik nog op terug, want er is sprake van duidelijke autobiografische trekjes.
Het tweede probleem is dat zijn vriendin is verdwenen, maar niemand gelooft dat hij echt
een vriendin had. De lezer moet hier zelf bepalen of Ralf de waarheid spreekt of dat de
vriendin alleen in zijn verbeelding bestaat. In mijn beleving is Ralf zo in zichzelf gekeerd dat
hij zijn omgeving niet op de hoogte heeft gehouden van de dingen die hij meemaakte. Hij
verzwijgt niet alleen zijn occulte experimenten, maar ook het feit dat hij een vriendin heeft.
Begrijpelijk dat men aanneemt dat ze niet heeft bestaan. In een wereld zonder Internet,
sociale media, mobiele telefoons of digitale camera’s was het heel goed mogelijk een
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tamelijk anoniem leven te leiden. Dit onderdeel is gebaseerd op eigen ervaringen. Ik had een
vriendin in Amsterdam, die in Hasselt woonde (niet ver van Zwolle), maar mijn oom en tante
in Amsterdam had ik niets verteld. Toen ze vonden dat ik toe was aan een “leuk meisje” zei
ik verbaasd dat ik een vriendin had. De reactie was toen toch ongeloof. Mijn tante zei “Nee,
ik bedoel echt een leuk meisje”. Aangezien ze helemaal niets van mijn vriendin wist, kon ze
ook geen oordeel over haar hebben. Het was duidelijk dat ze het idee had dat ik een relatie
had verzonnen. Hoe ik ook probeerde uit te leggen wat de situatie was, mijn tante bleek
ervan overtuigd dat ik fantaseerde. Dit machteloze gevoel heb ik overgedragen op Ralf.
Het ongeluk waarover wordt gesproken is losjes ontleend aan eigen ervaringen. Hoewel ik
daarbij geen been brak, maar mijn heup kneusde. Dat heeft geleid tot een kleine afwijking bij
het lopen en daardoor ben ik het nooit vergeten. De eerste arrestatie is nauwelijks
autobiografisch te noemen. Ik ben ooit rond mijn zeventiende gearresteerd als gevolg van
een misverstand (bij een detectivespel voor welpen – scouts dus – was ik de boef. Ik liep
vermomd rond en werd aangezien voor een pedofiel). Hoewel ik hoogstens een uur in een
politiecel heb gezeten, refereer ik hier wel aan. Aan het einde van het verhaal blaas ik deze
gebeurtenis op tot middeleeuwse proporties, door er ervaringen met drugs in te brengen.
Zoals beloofd ga ik nog even in op de experimenten met het occulte. Die zijn volledig
gebaseerd op eigen ervaringen. Mijn vader neigde sterk tot het mystieke. Hij was op het eind
van zijn leven Rozekruiser (tevens Martinist en Vrijmetselaar, maar dat schijnt samen te
hangen) en Vrij Katholiek. Centraal stond daarbij een positieve godsbeleving. Hoewel ik zelf
van jongs af aan in feite taoïst was (eerst zonder het te beseffen – ik was alleen vanaf
ongeveer mijn twaalfde gegrepen door de I Ching), verzette ik me tegen het klassieke,
protestantse idee van een god. Mijn moeder bracht het gereformeerde geloof in, dat vooral
in “de Vijandige Verstarring” voelbaar is. Het stond haaks op de Katholieke achtergrond van
mijn vader, maar voor mij bestonden beide stromingen uit een reeks regels en een absolute
waarheid waar niet aan kon worden getornd. Met ladingen woorden werden tegenstanders
klemgezet. De alchimie en het occultisme boden een uitweg uit deze benauwdheid. Ze
vormden misschien ook wel een “plan B” voor het geval de uitweg van de wetenschap niet
voldeed. De verkenning lag in het verlengde van mijn onderzoek op het gebied van de
parapsychologie, waar de toenmalige professor Tenhaeff veel succes mee had (al was hij
helaas slecht in statistiek). Ik bestudeerde de magie en haalde er elementen uit die “redelijk”
leken, in die zin dat ze niet op vage numerieke of taalkundige associaties waren gebaseerd
en niet zomaar terzijde konden worden geschoven zonder empirisch bewijs van het
tegendeel. Met “vage numerieke associaties“ doel ik overigens niet op bv. de Kabbala, maar
denk ik meer aan gegoochel met geboortedata. Intelligent gebruik van orakels hoeft geen
onzin te zijn, net zomin als onderzoek van Maurice de Hond dat is – eveneens bij intelligent
gebruik. Tegenwoordig is de magie nog springlevend in allerlei vormen. Susan Smit is als
witte heks wel het bekendste boegbeeld in Nederland. In feite neigt onze samenleving
steeds meer naar het magische, mede door het falen van de ratio in de vorige eeuw. Maar
dit terzijde. Zonder Internet was het destijds een buitenkansje om een degelijk boek te
pakken te krijgen. In mijn geval was dat de “Illustrated anthology of sorcery, magic and
alchemy” van Émile Grillot de Givry. Daar staan nogal wat verhalen in die de lezer kippenvel
kunnen bezorgen. De stemming, die lezing in de juiste setting kan veroorzaken, was voor mij
het uitgangspunt bij de psychische instabiliteit van Ralf.
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Met het bovenstaande hoop ik zowel meer inzicht te hebben gegeven in mijn bronnen, als
een beter beeld te hebben geschetst van hoe Ralf eraan toe is als hij op zijn koffer zit, op de
oprijlaan ergens in een eng bos.
Die koffer is wellicht een opmerkelijk element. In de tijd dat ik dit schreef liep iedereen met
een rugzak. Dat was blijkbaar politiek correct, maar ik vertikte het en nam altijd een koffer
mee op reis. Behalve als ik echt kampeerde dan, dus met een tent op mijn rug. Voor gewone
logeerpartijen gebruikte ik een koffer en Ralf heb ik daarom ook een gegeven.

Binnenkomst in het pension
Na deze inleiding zijn we ongeveer op pagina 12 aangeland. De sfeer is misschien niet
prettig, maar Ralf tilt er zwaar aan en heeft slechte voorgevoelens. Dit veroorzaakt een
gespannen situatie. Hij weet niet meer wat hij precies heeft afgesproken zoekt achter de
kleinste opmerkingen diepere bedoelingen. Hij gedraagt zich paranoïde. Blijkbaar is hij erg
gespannen.
Het geluid van de deurbel lijkt een klein detail, maar vormt in werkelijkheid een rode draad
door het verhaal heen. Het is een deurgong, die normaal een omfloerste klank heeft, maar
Ralf hoort een schelle bijklank, die verwijst naar wat nog komen gaat. Het geluid heb ik
ontleend aan de “Symphonie Phantastique” van Hector Berlioz. Daarvan heet het vijfde deel
“Songe d'une Nuit de Sabbat” (letterlijk “droom van een sabbatsnacht, maar er schijnt een
heksensabbat mee te worden bedoeld). In dat deel komt een vreemd geluid voor, dat ik
altijd aan buisklokken heb toegeschreven, maar dank zij youtube
( http://www.youtube.com/watch?v=cao6WyF-61shttp://www.youtube.com/watch?v=cao6WyF-61s - de
uitvoering o.l.v. Bernstein) weet ik nu dat er èchte klokken voor worden opgesteld. Door
aanslag met een harde hamer komt de “eigenaardig schelle bijklank” naar voren, die bij
buisklokken normaal niet optreedt, omdat ze met vilt of rubber worden aangeslagen. Die
klank fascineerde me zo sterk, dat het de basis werd voor het verdere verloop van het
verhaal. Voor het beeld van de heksensabbat heb ik een schilderij van Goya gebruikt dat “El
Aquelarre” of “El Gran Cabrón” heet. Resp. iets als “de kring” en “de grote bok”. Heel
onheilspellend, net als de muziek van Berlioz, maar dat speelt pas wat verderop. In de
oorspronkelijke versie van het verhaal stond aan het begin trouwens “met dank aan Louis
Hector en Francesco”, waarmee Berlioz en Goya werden bedoeld.

De aanwezigen
Laat ik niet teveel vooruitlopen op de rest van het verhaal. Op dit punt zit Ralf in de
woonkamer en heeft een wat moeizaam gesprek met de heer Grijs. Het gedrag van Ralf is
ronduit paranoïde te noemen. Door de gebeurtenissen van de laatste tijd zoekt hij overal
wat achter en daardoor verloopt het gesprek nogal grillig. Al is de heer Grijs misschien ook
wel iemand die niet het achterste van zijn tong laat zien.
De overspannen vertegenwoordiger, Klarenvelder, heb ik ontleend aan iemand van wie ik
ooit een lift kreeg. Ik verbaasde me erover hoe gespannen deze man was. Later heb ik nog
veel meer mensen meegemaakt die door de werkdruk een dergelijk gedrag vertoonden en
zelfs bij mij heeft mijn beroep inmiddels sporen achtergelaten. Dat kon ik ten nog niet
weten, maar aan de andere kant zijn sommige mensen “adrenalinejunkies” en ik heb daar
ook trekjes van. Wat volgens mij iets anders is dan een “workaholic”, maar goed.
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De verwijzing naar verzekeringen – ondanks het feit dat er dan geen sprake is van een
“vertegenwoordiger” is puur persoonlijk. Ik werkte toen ik jong was bij de AMRO
assurantiecentrale en daar waren ook een paar gestresste collega’s die hebben bijgedragen
aan Klarenvelder.
De andere heer, Maetens, is een joviaal type. Hij is een van de belangrijke personages al is
het niet om wat hij doet, maar om wat hem overkomt. Hij draagt een bruin pak als teken van
dwarsigheid (“a gentleman never wears brown”)
Mevrouw Grijs lijkt in alle opzichten een klassieke oudere huisvrouw, die het als
pensionhoudster alleen maar op grotere schaal is. Tot ze later door Maetens ervan wordt
beschuldigd een vreemd type te zijn. Ralf denkt eerst nog dat Maetens de heer Grijs bedoelt,
maar nee…
Tijdens de maaltijd merkt Maetens op dat het bos dood is. Hij braakt wat wetenschappelijke
termen uit over insecten, waarna het onderwerp overgaat op paddestoelen. Deze duiden op
vergankelijkheid en onderstrepen de dood van het bos. Dit is de eerste keer dat de
onheilspellende zaken niet uit de gedachten van Ralf zelf voortkomen.
Later in het bos lijkt Maetens zijn stem kwijt te raken, al hoort Ralf heel andere dingen. Het
stevige roken zou een verklaring kunnen zijn.
De andere effecten zijn bedoeld om een onheilspellende sfeer te schetsen, al heb ik ooit in
een “dood” bos gewandeld, waar in het geheel geen dieren leken voor te komen. Dat
Maetens verdwijnt tijdens de avondwandeling is opnieuw een gebeurtenis die niet kan
worden geweten aan de verwarde toestand van Ralf – tenminste, zo lijkt het. De anderen
denken er heel anders over, maar de lezer leeft mee met Ralf en zal hem eerder geloven.
Bewijsmateriaal is er echter niet. Dat Ralf in het borduursel van mevrouw Grijs een
pentagram ziet is weer voor tweeërlei uitleg vatbaar.
Tijdens het gesprek in de woonkamer, na de maaltijd, zegt Ralf dat hij “schrijver” is. Nu is dat
een oude ambtelijke rang, die met de komst van de salarisschalen in onbruik is geraakt. Het
was zo ongeveer de laagst denkbare rang. Men kon opklimmen via “adjunct-commies” en
“commies” tot de hogere regionen van de “referendaris” en “administrateur”.
http://www.allesopeenrij.nl/article.php?aid=678
Ralf is zijn baan kwijt en lijkt bovendien te beseffen dat de functie niet erg indrukwekkend is.
Hij maakt van de gelegenheid gebruik en schakelt meteen om naar de andere betekenis, die
van literair auteur.

De bovenverdieping
De bovenverdieping, waar Ralf slaapt, heb ik samengesteld uit allerlei oude huizen waar ik
heb gewoond en gelogeerd. Voor ik ging schrijven heb ik zelfs een plattegrond getekend,
zodat alles consistent zou zijn. De zurige geur van biezen matten kende ik eerst niet toen ik
ergens logeerde, maar toen ik besefte waar deze vandaan kwam vond ik het wel bijzonder.
Reden om de geur expliciet in het verhaal op te nemen.
De paranoïditeit van Ralf komt ook hier weer om de hoek als hij een gat in de deur
dichtmaakt, zodat er geen gas in de kamer kan worden gespoten. Een idee dat ik trouwens
overhield aan het verhaal “Thanatos Palace Hotel” van André Maurois.
Het beeld van een schuin dak als piramide refereert nog even aan het occulte. Begin
zeventiger jaren waren piramides een hype, omdat ze bovennatuurlijke krachten konden
bundelen. Ralf verkent zijn kamer eerst even tussen aankomst en avondmaaltijd.
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Na de verdwijning van Maetens – en erger nog, de ontkenning dat hij er was – gaat Ralf weer
naar zijn kamer. Eerder is al gerefereerd aan een schrift met aantekeningen over het
opsporen van verdwenen personen. Dat hangt natuurlijk samen met Vera. Ralf lijkt het niet
op Maetens te betrekken.

De volgende dag
Vanaf de volgende ochtend heb ik de omgeving in een dichte mist gehuld, zoals gezegd op
eigen ervaringen gebaseerd.
Ralf polst nog even hoe het met Maetens zit. Deze bestaat nog steeds, maar was er niet
volgens mevrouw Grijs. Ze heeft het ineens over een dame die nog komt.
Het gesprekje over het insect met de onmogelijke naam is een voorbeeld van “social
engineering”. Met wat loos gebabbel achterhaalt Ralf allerlei gegevens. Een aardigheidje dat
ik zelf vroeger ook graag toepaste.
Tijdens het telefoongesprek met de zus van de heer Maetens krijgen we als lezer de
bevestiging dat Ralf op dit punt vermoedelijk niet in de war is, want Maetens is wel degelijk
naar pension Rodenburg afgereisd. Tijdens het gesprekje neem ik mezelf nog even in de
maling, door de zus te laten zeggen dat Ralf Plater geen aannemelijke naam is en dus wel
verzonnen zal zijn. Dit verwijst naar mijn hardnekkige voorkeur voor vreemde namen in
verhalen. Het gehucht met de winkels zou trouwens overal in Nederland kunnen zijn.
Als Ralf weer op zijn kamer is gebeurt er niet veel bijzonders, tot Vera ineens opduikt.
Tenminste, dat denkt Ralf. Het verwarrend is dat de dame wel Vera heet, maar hem niet zegt
te kennen. Als hij een beetje achterdochtig vraagt hoe ze op het idee komt om in dit seizoen
op vakantie te gaan riposteert ze handig. Wie zegt dat ze op vakantie zou zijn en wat is zijn
eigen beweegreden dan? Als Ralf denkt dat ze zich verspreekt over zijn zolderkamer, weet
de lezer al dat hij er zelf over begonnen is. Ralf begint wat zwakker te staan en wordt ook
voor de lezer minder geloofwaardig.
Die middag gaat Ralf weer wandelen en haalt een domme streek uit. Hij pakt wat
paddenstoelen, die heel goed dodelijk zouden kunnen zijn. De groene knolamaniet lijkt
namelijk veel op een champignon en er zijn al heel wat mensen aan bezweken. Misschien
gaat het ook wel om een vliegenzwam, die hallucinogenen bevat. Inderdaad treden al snel
symptomen van vergiftiging op. Doordat de dosis vrij laag is blijft het daarbij, maar hij wordt
behoorlijk ziek.
Tijdens de avondmaaltijd wordt er over de cantharellen gesproken, die Ralf ook heeft gezien.
Hij is er maar half met zijn gedachten bij en piekert ook over beide Vera’s.
Het hoorspel op de radio lijkt op de spannende hoorspelen van Paul van Herck die ik toen ik
jong was zelf beluisterde, omdat we geen televisie hadden. Bert Dijkstra was Matt Meldon in
onder meer “de tunnel der duisternis”. http://kat.ph/hoorspel-matt-meldon-03-de-tunnelder-duisternis-t3230109.html en http://www.geronimohoorspelen.nl/infopaginas/De_tunnel_der_duisternis.htm
Ralf wordt wakker en hoort grind knarsen. Grind had vroeger een alarmfunctie, om inbrekers
te kunnen horen, maar werkt ook andersom. Hoewel Ralf slim nadenkt over een mogelijk
geurspoor van een sigaret, is hij dom genoeg om weer op de paddenstoelen te knabbelen,
waardoor hij misschien weer gaat hallucineren. Het lastige is dat we daardoor niet zeker
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weten wat er in werkelijkheid allemaal gaande is. De lezer verliest het vertrouwen een
beetje in de waarnemingen van Ralf, zoals eerder bij zijn familie al het geval was.
De klokkenstoel is ontleend aan de omgeving van Heerenveen, waar ook een geheimzinnig
bos is. Het is vrijwel ondoenlijk om in zo’n gevaarte te klimmen, ook al doordat de algen het
hout glibberig maken bij zware mist. Toch lukt het Ralf en hij ontdekt dat Maetens dood is en
overdekt met harde insecten. Hij raakt de gong en dit veroorzaakt het geluid. Alleen kon dat
de vorige dag niet de oorzaak zijn, want toen liep hij nog samen met Maetens door het bos.
Of was dit toch verbeelding? Maar hoe kon hij dan over informatie beschikken over
Maetens?
De lezer mag zelf een reconstructie maken. De opzettelijke fout in de chronologie kwam ik
bij Mulisch tegen, onder meer bij “Sergeant Massuro”, dat ik voor mijn examen las. Het
sprak me aan en ik gebruikte zo´n chronologisch niet-kloppend element zelf opzettelijk.

Weer een ochtend
Na de heksensabbat, die ik al aan het begin heb toegelicht als ontleend aan Goya, wordt de
chronologie nog verwarder. Ralf leest in de krant dat hij is gearresteerd voor de moord op
Maetens. Dat wil zeggen, ene Ralf P. maar de naam is zo zeldzaam dat het toch niet om een
ander kan gaan. De vraag is alleen of het er wel staat, want de anderen lijken het niet te
zien. Zelf heb ik vaak meegemaakt dat ik dingen in de krant las – woorden of hele zinnen –
die er helemaal niet stonden. Soms eenvoudige verlezingen, maar soms ook onheilspellende
stukken van berichten. Maar ik heb ook van iemand gehoord dat hij, als naamgenoot van
een verdachte, abusievelijk door de politie werd benaderd over een misdrijf.
Het gedrag van Vera is wat merkwaardig, want ze is ineens erg familiair alsof ze toch de
vriendin van Ralf is. Het feit dat ze dezelfde woonplaats hebben, lijkt geen sterke verklaring.
Na aankomst in de stad laat ik Ralf Plater naar het oude politiebureau op het Leidseplein
gaan, dat dan nog in gebruik is. Tegenwoordig zit het bureau alleen nog aan de
Lijnbaansgracht, net om de hoek aan de andere kant.
Het Leidseplein – en dan eigenlijk het pleintje voor het toenmalige politiebureau zelf, is
groot genoeg om een stevige brandstapel op aan te leggen. Alleen lijkt het niet allemaal te
stroken met het dagelijkse leven in de grote stad. De waag verwijst naar de heksenprocessen
van lang geleden.
Het is niet duidelijk of Ralf toch meteen bij binnenkomst werd herkend als de verdachte van
de moord op Maetens. In ieder geval zal de rest van de gebeurtenissen die met de
brandstapel eerder te maken hebben met het eten van hallucinogene paddenstoelen.
Aangezien er maar heel weinig gif nodig is, maakt het niet uit of Ralf zijn zakken leeg heeft
gemaakt voordat hij werd opgesloten. Dat het allemaal verbeelding is, blijkt later. Hij stapt
de volgende ochtend immers gewoon het politiebureau uit?
Het einde
Toch wacht hem de onaangename verrassing dat ook de nieuwe Vera verdwenen is. De
naam Vera verwijst naar oprechtheid, maar de tweede naam op het naambordje, Vanita
verwijst naar ijdelheid. En Walden was de naam van de commune van Frederik van Eeden,
die ik voor deze gelegenheid leende.
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Opnieuw lijkt de chronologie niet te kloppen, want Vera zou verhuisd zijn terwijl hij nog
samen met haar in het pension was. Of er moet meer tijd zijn verstreken op het
politiebureau. Hoe dan ook was het mijn bedoeling het einde “niet te laten kloppen”. Of de
tweede Vera nu dezelfde is als “zijn” Vera wordt niet duidelijk. Misschien probeert ze hem
gek te maken, misschien is hij dat allang en probeert ze hem daarom te ontlopen. Wie zal
het zeggen?
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Vijandige verstarring
Een collega van me classificeerde de titel “angst en verraad” als “zwaar gereformeerd” en
daar had hij zeker gelijk in. Mijn jeugd werd namelijk voor een groot deel bepaald door de
gereformeerde normen en waarden. Het was het geloof van mijn moeder en mijn vader had
het aan moeten nemen vanwege hun huwelijk, ook al was hij oorspronkelijk katholiek.
De sfeer van een gezin dat overladen is met normen en waarden en vooral veel verboden en
onvermoede zonden, wilde ik niet één proberen over te brengen. Dat is vrijwel ondoenlijk,
omdat men er toch een eigen interpretatie aan geeft. In plaats daarvan schetste ik wel een
gezin met zware normen, rolmodellen en veel sociale controle zoals dat in een dorp bestond.
De ontsnapping naar de grote stad, generiek aangeduid met “Metropolis”, schetst mijn
overgang naar mijn studententijd. Deze bracht alleen armoede, zonder te bevrijden van de
sociale controle. Doordat ik in een wereld kwam met andere opvattingen, die ik niet begreep
was de repressie zo mogelijk nog erger. Ik zou alleen iets bereiken in de maatschappij als ik
me schikte naar de regels van deze nieuwe wereld. Aangezien ik kunstenaar wilde zijn en
ook nauwelijks een andere keuze had door wie ik was, botste het nogal eens en had ik
regelmatig alcohol nodig.
Dansen beschouwde ik als de lichamelijke vertaling van de geestelijke vrijheid die ik zocht en
daarom hanteerde ik de tegenstelling dans en verstarring als een metafoor. Overigens is
dansen in streng gereformeerde kring taboe. Er waren veel taboes in mijn jeugd. Het begrip
is nauwelijks uit te leggen, want het gaat veel verder dan “verboden”. Een verbod kun je
overtreden, een taboe niet, want dan ben je geen mens meer. Je bestaat niet meer, gaat
eigenlijk een beetje dood. In een Australische serie hoorde ik een Aboriginal dit uitleggen
aan zijn zoon. “het is niet verboden, het is taboe!”. Toen begreep ik dat over een taboe niet
wordt gesproken. Het is non-existent, zoals de Cosa Nostra in Sicilie of Guna Guna in
Indonesië.
Om deze sfeer over te dragen introduceerde ik de stedelijke wachters in Metropolis, die op
elk moment een overtreding kunnen constateren, zonder dat je je bewust bent van een fout.
Alleen vertegenwoordigen deze overheidsdienaren niet de Amsterdamse politie. Die was
heel soepel en maakte mensen het leven niet zuur. Nee, het zijn een soort personificaties
van alle regels die worden opgelegd door maatschappelijke instituties, gemengd met sociale
controle.
In mijn jeugd werd ik vaak gewaarschuwd dat een “misstap” ertoe zou leiden dat ik “niets
zou bereiken”. Als ik daarentegen wèl deed wat er van me gevraagd werd, zou ik “vanzelf”
hoogleraar worden.
Uiteraard betekende dat eerst een universitaire opleiding, al wilde ik kunstschilder worden.
Die vreselijke strijd tussen “vrijheid” en “iets bereiken” is vertaald in wat de novelle “De
vijandige verstarring” is geworden.
Zoals eerder opgemerkt is het verhaal niet chronologisch tot stand gekomen. Het stuk in
Metropolis is eerst geschreven en daarna pas het deel dat eraan voorafging en een
verklarende functie kreeg. De periode na mijn anderhalf jaar studie in Amsterdam – vóór ik
vrijwel opnieuw begon in Groningen – heb ik deels gebruikt voor de eerste episode. Al is dat
een complexe mix van dingen die ik in mijn hele jeugd meemaakte. Ik zal proberen ze te
ontrafelen in de volgorde van de novelle zelf.
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1 De zondag
Het begin beschrijft eigenlijk een situatie die in de jaren zestig niet ongebruikelijk was. Er
was in veel huizen een woonkeuken en een “nette kamer”. Omdat die vaak aan de voorzijde
van het huis lag, werd deze de “voorkamer” genoemd. De beide kamers waren soms
verbonden door schuifdeuren en in één van de huizen waar ik heb gewoond hadden we een
complete schuifwand. De vrijheid van de latere jaren zestig!
Ik geloof niet dat we op zondag standaard in deze kamer zaten. Wel werd er muziek
gedraaid, maar in tegenstelling tot wat Wolfgang vindt, beviel me dat wel. Als je in je jeugd
opgroeit met een bepaald patroon, weet je niet beter. Ik probeer met deze sfeer eerder de
psychische benauwdheid tastbaar te maken. De woede die ik voelde tegen alle
“vanzelfsprekendheden” en zelfs een verbod om er vraagtekens bij te plaatsen (terwijl
ondertussen Socrates bij ons thuis wel werd geroemd om zijn irritante gedrag) heb ik fysiek
gemaakt.
Alle vaststaande, onwrikbare waarheden waar ik tegenaan liep heb ik verder vertaald naar
een oudere broer. Die heb ik niet – en mijn jongere zus en broer zijn jonger en zeker niet zo
aangepast als “Johan” in het verhaal. Pure fictie dus en eigenlijk een “personificatie”. Dat
verklaart ook waarom deze Johan helemaal niet persoonlijk voorkomt in het verhaal. Hij is
als grote afwezige een soort Jezus: zonder fouten, wat hij ook zegt of doet.
Misschien was dat wel één van de problemen in mijn jeugd, deze Jezus. Het was iemand
zonder zonden, maar als ik hem imiteerde was ik ineens ofwel “schandelijk brutaal en
ongehoorzaam” of een “heilig boontje”. Alleen als je Jezus zelf was, was je foutloos. Ik kreeg
ernstige twijfels over de juistheid van al die dogma’s, maar ik geloof niet dat ik dáár nu veel
last van had. Het was gewoon zoals het was. Veel erger was dat je niet trots mocht zijn op
prestaties, geen geld mocht verdienen en niet mocht proberen iets te presteren.
Dat laatste klinkt vreemd, maar “presteren” was iets anders dan het pad volgen dat was
uitgestippeld en dat naar de maatschappelijke top leidde. Kunstschilder of schrijver worden
was gewoon niet aan de orde. Ik zou hoogleraar in de geneeskunde worden (ook al had ik
daar bepaald geen zin in, want dan moest je eerst nog arts worden).
Toen ik later de gelegenheid kreeg om te promoveren (mogelijk in de geneeskunde) heb ik
meteen hartgrondig geweigerd. Een collega zei toen: “ik heb je nog nooit zo vastbesloten
gezien” en dat was waar.
De grote vraag is hoe je je ontworstelt aan zo’n vooraf vastgelegd pad, zonder dat iemand
dit merkt. Dat is wat Wolfgang Trivitsjenski bezighoudt.
De naam Trivitsjenski
Voor ik verder ga wil ik deze vreemde naam nog even toelichten. Die ontstond vrij spontaan
toen ik van Amsterdam naar Zwolle terugkeerde. Mijn moeder was overleden en mijn vader
verhuisd naar Dronten. Ik wilde weer in Zwolle zijn, dat voor mij het centrum van de wereld
was geworden gedurende mijn middelbare schooltijd, dus zocht ik er een kamer.
Bij mijn zoektocht kwam ik bij een nette oudere dame (mevr. B de B) die héél erg op regels,
orde en netheid gesteld was. In het gesprek zei ze dat ze “vreemde vogels altijd naar K…
verwees”. Dat was mijn kans: ik informeerde naar het adres van deze K. en huurde een
kamer bij hem in de Wilhelminastraat. Nu had hij heel wat panden en ook wat handel
ernaast. Die handel was misschien niet brandschoon en hij had ook een cafetaria zonder
vergunning (eetservice voor de bewoners – en iedereen die er verdwaalde), maar echt
crimineel was het niet. Vrienden die me hielpen met de verhuizing dachten er anders over.
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Daarom vertelde ik dat ik er onder “pseudoniem” was ingeschreven. Uiteraard moest ik
vertellen wat de naam dan was. Ik bedacht dat ik een “triviaal” persoon was (ik was immers
van de juiste weg afgeweken door met mijn studie te stoppen) en had zo het eerste deel,
“Trivi..”. Gezien mijn fascinatie voor Tsjechië, die via Kafka was ontstaan, werd het tweede
stuk spontaan šenski - Trivišenski dus (de š wordt uitgesproken als de sj in “sjouwen”). Maar
wat later bedacht ik dat Trivičenski nog veel mooier was (de č klinkt als de zware tsj in
“tsjakka”). Helaas waren tekstverwerkers bij de opkomst van de computer nog ontwikkeld
door cultuurbarbaren en moest ik me redden met het Amerikaanse alfabet. Uiteindelijk is
het Trivitsjenski gebleven, ook al omdat iedereen dan weet hoe de uitspraak is.
Volkomen irrelevant voor deze uitleg, maar wel komisch is de volgende anecdote:
Hetzelfde jaar waarin ik was gekomen, vertrok ik weer naar Groningen. Alleen liet ik het
(door mijzelf geschilderde) naambordje met “Trivičenski” zitten. Ik had de grap namelijk ver
doorgevoerd en hield vol dat ik mezelf zo noemde, vandaar dat bordje.
Toen ik later bij K op bezoek kwam, vroeg ik wie toch die “Trivičenski” was. Hij had geen idee
dat ik het was, want ik noemde mezelf in praktijk helemaal niet zo.
K vertelde dat het één van de nieuwe bewoonsters was, die hij zelden zag. Ik vond hem een
mooie fantast, maar zei niets. Alleen zag ik boven gekomen bij mijn oude kamer, dat de
nieuwe bewoonster “Maliček heette. Ze was Tsjechische en sprak Duits. Ik heb zelfs nog
kennis gemaakt met haar en haar vriend (een Belg), want anders had ik het echt niet
geloofd! Op dat moment heb ik wel onthuld dat ik “Trivičenski” was. Achteraf besefte ik dat
de uitgang “ski” veel vaker in Polen voorkomt, maar alles kan - zo bleek ook hier maar weer.
De voornaam “Wolfgang” of kortweg “Wolf” is enerzijds een gewone Duitse voornaam, maar
verwijst toch ook een beetje naar “Homo homini lupus”: De mens (is) de mens een wolf.

Het geloof en de bevrijding
Pas toen ik op de middelbare school in aanraking kwam met Cannabis werd mijn houding
tegenover orde, regels en geloof anders. Mijn vader was inmiddels al geen verpleegkundige
meer, maar had zich omgeschoold tot maatschappelijk werker en reclasseringsambtenaar.
Dat was een reden om zelfs niet in de buurt van een café te mogen komen. Grappig genoeg
kweekte ik toch Cannabisplanten uit vogelzaad, “voor wetenschappelijk onderzoek”. Nu zou
de gemiddelde lezer denken dat ik het oprookte, maar het lag iets complexer. Ik gaf het
eerst aan een erkende gebruiker en maakte “tinctuur” van de bladeren – de wiet dus. Later
heb ik die tinctuur misschien wel gebruikt, maar ik betrok vooral “hasj”. Toen ik ver genoeg
van huis was – West- en zelfs Oóst-Berlijn, durfde ik voluit te blowen. Ik had ook een
kokertje met wiet onder mijn oksel meegesmokkeld, dat ik geurloos had dichtgesmolten ivm.
hasjhonden. Later hoorde ik verhalen over mezelf terug. Ik had thuis een chemisch/fysisch
laboratorium ingericht toen ik ca. 16 jaar was. Alleen was dat in de verhalen verworden tot
een lab voor het geurloos maken van cannabis om dat te kunnen smokkelen naar OostDuitsland. Maar dat terzijde… In werkelijkheid kreeg ik de hasj trouwens van een vriend, die
het gewoon in de bagage had verstopt.
Het gebruik van Cannabis gooide mijn denken door elkaar en zorgde ervoor dat ik luisterde
naar wat mijn vrienden zeiden. Protestsongs sloegen ook aan en ik ben eigenlijk sindsdien
kritisch gebleven ten opzichte van de maatschappelijke consensus. Eén van die vrienden
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bleef zelf net binnen de lijntjes (hij gebruikte veel alcohol), maar vond het prachtig dat ik
wist te ontsnappen en volkomen onaangepast werd. Dat wil zeggen, ik werd gewoon mezelf.
Alleen was het afstand nemen van het geloof een uiterst pijnlijke aangelegenheid die veel
verwarring, angst en onzekerheid teweeg bracht gedurende tientallen jaren.
Pas toen ik allerlei religies in het juiste cultuurhistorische perspectief leerde plaatsen, kon ik
de rol van religie in de samenleving waarderen. Dat wil zeggen dat het verschijnsel meestal
meer goede dan slechte dingen teweeg brengt.
In de tussenliggende tijd kon ik echter het “Veni creator spiritus” uit de achtste symfonie van
Mahler niet aanhoren. Ik ging meteen door naar de andere delen, met Goethes Faust als
tekst. Hoewel ik wel zonder problemen en met genoegen naar Requia luisterde, waar toch
“dona eis Domine” in voorkomt – of bij Brahms “Herr, lehre doch mich..” Hoe het precies zit
weet ik niet. Dat is misschien voer voor Scientology.
Al met al heb ik “De vijandige verstarring” geschreven in een periode dat ik nog worstelde
met de schade die het geloof in mijn jeugd had aangericht. Aan de andere kant werden die
barsten veroorzaakt door de twee geloven en de boeken die mijn vader in huis had. Niet dat
ik ze las, maar daardoor had ik de ruimte om zelf ook boeken te kopen. Voornamelijk
natuurwetenschappelijke werken, al hadden mijn vrienden weer een voorkeur voor alfa- en
gamma, waardoor ik breed op de hoogte bleef. Het schijnt dat in één van mijn
biologieboeken de evolutietheorie was “afgeplakt”. En dan te bedenken dat die theorie nu
net zo’n star dogma is geworden als het creationisme (Stel de vraag of “McClintock” niet
heeft bewezen dat de waarheid, afgezien van de goede ideeën van Darwin, misschien toch
wat meer richting Lamarck ligt en iedereen zwijgt. Darwin zelf zou trouwens ook verbaasd
zijn over wat hem allemaal wordt toegedicht).

Naar boven
Op het moment dat Wolfgang naar boven gaat, refereer ik eigenlijk aan de situatie na
Amsterdam. Voordat ik ging studeren volgde ik de middelbare school. Na mijn terugkeer
naar Zwolle had ik pas een baan – bij de AMRO-bank en wel de assurantiecentrale die zich
op loopafstand van mijn kamer bevond. Tegenwoordig is het oude gebouw afgebroken en
huist dit onderdeel, dat nu van Delta Lloyd is, in de IJsseltoren. Die staat aan de andere kant
van de snelweg. Het was overigens een leuke baan en een leuke tijd. Ik werd vanaf dan
moment gefascineerd door de financiële sector, boekhouden en alles wat erbij hoorde en
dat is zo gebleven. Deze vermenging van perioden heeft overigens geen betekenis. Ik wilde
Wolf wat ouder maken dan ik was toen ik ging studeren. Daarom liet ik hem werken.
De overpeinzingen van Wolf over de boeken van zijn vader zijn ontleend aan iets dat ik
persoonlijk alleen ken van de schoolbibliotheek. De leraren van het Christelijk Lyceum in
Zwolle (later gesplitst in het Carolus Clusius College bij de Veerallee en het Meander College
dat toen nog in de Pieter Steynstraat stond) waren zuivere intellectuelen, die zich eigenlijk
niets aantrokken van de “ouderraad” en de kerk. Toch hing er over sommige boeken een
zweem van illegaliteit. Mijn vader las alles gewoon en zijn boekhandelaar adviseerde juist
nieuwe werken (tja, hij moest ook leven). De controle en repressie was ook subtieler en
verliep eerder via familie. Het leek me echter eenvoudiger uit te leggen aan de hand van een
kleine dorpsgemeenschap. Kampen met al zijn religies, heeft er model voor gestaan. Het was
net als Zwolle een Hanzestad, maar ik heb me daar nooit erg thuis gevoeld terwijl Zwolle
juist als mijn “geboortestad” voelt.
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De brandende drank die Wolf neemt is gewoon de rum die ik in Amsterdam altijd bij me had.
Voornamelijk tegen de kou op de lange busreizen naar en van Zwolle. Ik was namelijk arm in
de tijd dat ik in Amsterdam woonde en kocht dus geen treinkaartjes. Niet dat de bus zelf
koud was, maar bij het overstappen kon je zomaar een uur op een vlakte in de polder staan!
Niet zo heel lang geleden had ik een opdracht in Lelystad. Daar ontdekte ik uiteindelijk de
oude bushalte. Die lag niet meer op een open vlakte, maar was aardig ingebouwd tussen
woonwijken en ook geen regionale halte meer. Daarover later meer, want de bus speelt een
belangrijke rol in het verhaal!
Op de pagina’s 52 tot 57 zit Wolf op zijn kamer en worden we deelgenoot van allerlei
gedachten.
De tegenstrijdige signalen die Wolfgang ontvangt over goed en kwaad of hoogstaand en
verwerpelijk, verwarren hem. Hij is natuurlijk net zo goed opgegroeid in een gesloten
systeem van waarheden, net als zijn ouders.
De gedachten die hij heeft (eerst meent hij ze niet te hebben, maar dat is vermoedelijk een
soort zelfbescherming) zijn chaotisch en tasten zijn zekerheden aan. Het is een proces dat ik
zelf ook heb meegemaakt en uiteraard ik niet als enige. Juist omdat het zo universeel is en
zulke zware gevolgen heeft wilde ik het toegankelijk maken. Maar niet iedereen reageert op
dezelfde manier. De een gooit alles aan de kant en verlaat alle normen en waarden. De
ander probeert ze bij te stellen en een derde bevecht alleen de eigen ruimte op een specifiek
gebiedje. En uiteraard bevindt niet iedereen zich in een milieu dat deze mate van religieuze
inkadering kent. In mijn omgeving kwam ik deze varianten tegen en ik heb ze verwerkt in de
personages van Chris en Erica.
Hoewel al deze zaken in toenemende mate verouderden leken, behorend tot een
maatschappij die niemand zich meer herinnerde, liep het toch anders. Jongeren die uit
andere culturen komen – kinderen van immigranten of vluchtelingen – worden soms met
dezelfde spanningen tussen “binnen” en “buiten” geconfronteerd en moeten daar hun weg
in vinden. Alleen is de basis in de vijandige verstarring de wereld van het gereformeerde
geloof en niet bijvoorbeeld de Islam. De problematiek is echter vergelijkbaar.
Analyse versus synthese
Er speelt zich nog een tweede conflict af in Wolfgangs hoofd: dat tussen analytisch en
synthetisch denken. Dat conflict is er een dat veel minder universeel is – vooral een
persoonlijk conflict.
De noodzaak te studeren en zo de wetenschappelijke werkwijze te leren kennen leek
onvermijdelijk, terwijl ik als heel klein jongetje al wilde creëren, scheppen. Ik schreef muziek,
verhalen en tekende. De muziek was alleen goed als deze aan strenge harmonische regels
voldeed, leerde ik overal. Toen ik punaises in de hamertjes van onze piano wilde drukken om
een ander timbre te verkrijgen, werd me duidelijk uitgelegd dat zoiets ondenkbaar was. Pas
later hoorde ik van de geprepareerde piano van John Cage en allerlei andere experimentele
muziek. Toen was het al te laat. De muziek bood mij geen uitweg meer.
Schrijven bleek in de tijd dat ik op de middelbare school zat juist heel bevrijdend te zijn. Er
werd al ver voor mijn geboorte geëxperimenteerd met klanken en typografie. De verhalen
van Mulisch waren niet “knap geconstrueerd” maar meeslepend.
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De schilderkunst was lastiger, omdat ik bepaalde technieken onder de knie moest krijgen.
Toch trok ik me toen niets meer aan van wat “mocht” en niet “mocht”. Ik ging gewoon mijn
gang.
Maar de enorme botsing tussen ontleden en scheppen is altijd gebleven. Later ben ik ze in
toenemende mate samen gaan inzetten in mijn dagelijks werk, maar Wolf vertolkt nog de
enorme tweestrijd die ik vroeger voelde.
Nu blijkt alcohol deze gevoelens wat te kunnen dempen en daarom gebruikt Wolf ook rum.
Hoewel het tegelijk een soort daad van verzet is, want wijn zou in zijn dorp blijkbaar
acceptabel zijn geweest, maar sterke drank niet. Bij ons thuis was àlle alcoholhoudende
drank overigens taboe.
Er wordt vervolgens nog wat informatie gegeven aan de lezer over Chris en Erica. Het lijken
de gedachten van Wolf te zijn en de informatie is dus gekleurd. Toch wordt duidelijk dat
Chris zijn vrijheid om naar de stad te gaan heeft moeten bevechten terwijl Erica, die eigenlijk
niet wilde, vanwege haar carrière juist moet gaan. Dat voortdurende tegen de eigen
gevoelens in handelen is een onderdeel van de vreemde sfeer van het geloof. Het lijden
staat voorop. Genieten is een zonde, dus moet alles altijd tegenzitten. Dan is het goed.
Heel opmerkelijk is dat Wolf wacht tot iemand hem toestemming geeft om ook te gaan. Hij
is dus niet echt in staat zich los te maken uit het beknellende milieu. Eigenlijk is hij laf.

Mijn ervaringen
Bij mij persoonlijk was het anders, want ik ging studeren in ofwel Amsterdam of Utrecht.
Mijn moeder was voor Amsterdam, want daar woonde haar zus. Mijn vader vond Utrecht
ook een optie, want daar woonde immers zíjn zus. Volgens mijn moeder was dat niet
hetzelfde. Dat ik zelf liever naar Groningen ging, zoals zoveel Zwollenaren, deed er niet toe.
Mijn vader had een advertentie gezien waarin een psycholoog werd gevraagd, met de
aantekening “niet Groningen”. Hoewel ik biochemie ging doen bewees dat blijkbaar toch dat
Groningen een fundamenteel verkeerde keuze was. Vermoedelijk was het een smoes en wist
mijn vader wel dat het niet zo simpel lag.
Amsterdam leek beklemmend, maar veel later kwam ik erachter dat het niet aan Amsterdam
lag, maar aan de Vrije Universiteit. Dat was een verlengstuk van de onwrikbare normen en
waarden van thuis en ik liep tegen eindeloos veel grenzen op. Colleges Duits en musicologie
waren niet toegankelijk. Daar moest toestemming voor worden gegeven. Het Studium
Generale was een vaste set colleges. De opleiding was niet slecht, maar veel te schools voor
mij. Later in Groningen kon ik mij wel ontwikkelen tot de “uomo universale” of “homo
universalis” die ik wilde worden. Naast de kernvakken volgde ik de meest uiteenlopende
colleges, van taalkunde en musicologie tot farmacie.
De benauwde sfeer die ik beschrijf en die aan de stad is gekoppeld is eigenlijk alweer een
metafoor. Het was de universitaire omgeving die me niet lag. Relativerende anekdote
hierbij: met mijn oudste zoon ben ik jaren geleden naar de voorlichtingsdagen van beide
Amsterdamse universiteiten geweest. Om allerlei redenen leek de UvA me de meest
geschikte (ik heb mijn eigen ervaringen ook verteld), maar achteraf denkt hij dat de VU beter
zou zijn geweest. Hij hecht juist aan efficiëntie en een strakke organisatie...
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De druk om medicijnen te gaan studeren, in mijn geval, wilde ik niet onveranderd terug laten
keren. Vandaar dat broer Johan theologie heeft gestudeerd en dat Wolfgang is voorbestemd
voor de sterrenkunde. De boodschap in “sterrenkunde” is dubbel. Het is een bestaand vak,
maar refereert ook aan de “kunde zelf een ster te worden”. Daarbij is het van groot belang
dit volgens de regels te doen: wij bepalen wie beroemd wordt. Dit uiteraard in tegenstelling
tot het dagelijks leven, waar ook veel rebelse types de sterrenstatus verwerven. Alleen
kunnen zij niet op de goedkeuring rekenen van mensen als de ouders van Wolf. Het
vreemdste gevolg van alle restricties die zijn omgeving hem opleggen is dat Wolf alleen in
termen van “erkenning” en “goedkeuring” blijft denken. Hij “weet nog niet precies wat kunst
is”. Natuurlijk weet hij het wel – hij moet zich gewoon uiten – maar hij kan niet zonder regels
werken. Maar om kunstenaar te worden moet hij juist die regels van zich af schudden! Zijn
wereldvreemdheid op dit terrein wordt nog eens benadrukt doordat hij zich afvraagt “wie
de salarissen van kunstenaars betaalt”.
Terwijl Wolf zich suf piekert, praten zijn ouders over zijn gedrag. De opmerking over
“trouwen met Erica” is karakteristiek voor het oude denken. Als een mogelijke partner in
beeld kwam en voldeed, dan werd er druk uitgeoefend. En meisjes mochten best doen alsof
ze carrière maakten, als ze vervolgens maar gingen trouwen en huismoeder werden. Een
heel stille repressie. Opvallend is de opmerking dat ze hun zoon “alle vrijheid hebben
gegeven”. Ze geloven het vermoedelijk zelf. Bij mij thuis was het bewegen binnen de kaders
van de normen en waarden “vrijheid” en daar was geen discussie over mogelijk.
Wolf komt na hun gesprek weer binnen en is wat aangeschoten, waardoor alles hem minder
zwaar valt. Hij durft de uitnodiging voor het concert niet af te slaan, hoewel hij eigenlijk naar
een ballet wil. Hij weet dat een opmerking hierover tot een enorme ruzie zou leiden en
verzwijgt zijn plannen. Zonder Erica zou hij trouwens niet durven. Haar aanwezigheid
legitimeert zo´n voorstelling - van de zondige dans - tot op zekere hoogte. De voorstelling
verwijst natuurlijk naar de wens van Wolf om zich met “dans” bezig te houden. De metafoor
voor het bevrijd zijn van alle knellende regels en verwachtingen.
Als grapje laat ik vervolgens het concert gelijk zijn aan de balletvoorstelling. De ouders
hebben dus kaartjes voor iets onacceptabels, maar weten het niet!
Het stuk dat ik in gedachten had, was “Romeo and Julia” van Prokovjev. Voor mijn gevoel
heb ik het stuk meerdere keren gezien, maar vermoedelijk was het één keer in de
choreografie van Rudi van Dantzig in de Amsterdamse schouwburg en één keer op televisie
in de choreografie van Leonid Lavrovski. De andere keren heb ik in de stadsschouwburg
andere voorstellingen gezien – niet alleen dans, maar ook toneel. Hoewel ik dol ben op de
vreemde dissonanten van Prokovjev, wordt hij niet als “modern” gezien. Voor Wolf is het
blijkbaar modern genoeg.
De hoge witte hal waar Wolf doorheen loopt is mijn herinnering aan het oude huis op de
Vloeddijk in Kampen. De huizen daar waren oud en groot en hadden heel hoge gangen. Het
is geen verbeelding van een klein jongetje (ik was zeven toen we er weer weg gingen). De
hoogte was zeker een meter of vier à vijf!
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2 Dreiging
De volgende sectie begint met een soort kwaadaardige karikatuur van de roddelende
dorpsgemeenschap. Opmerkingen als “zwaar bezocht worden” zijn authentiek en komen
direct uit de Statenbijbel of zoiets. De scènes die volgen, met Erica erbij, zijn opzettelijk
kitscherig. Ze presenteren de burgerlijke smaak van het goede.
Het gesprek dat aan de maaltijd wordt gevoerd is volkomen clichématig, maar helaas is dat
geen uitzondering in bepaalde milieus. De “ingeschapen wet” is weer zo’n fraaie term die
aan de werkelijkheid is ontleend.
De kleding van Wolf, die nogal fatterig aandoet, is gewoon een beschrijving van mijn eigen
uiterlijk rond mijn twintigste. Ik hield ervan me stijlvol te kleden, droeg graag een kostuum,
overhemd en stropdas en een lange mantel, handschoenen en paraplu. Lange tijd heb ik
geprobeerd een “flambard” te bemachtigen (slappe vilthoed met brede rand), maar dat is
me niet gelukt.
De schouwburg is eigenlijk de oude Buitensociëteit in Zwolle, waar ik in mijn middelbare
schooltijd vaak ben geweest. Ik meng de sfeer van die zaal met die van theater Odeon in
Zwolle en met die van de stadsschouwburgen in Amsterdam en Groningen.
De “barbaren” waar Wolf zich aan ergert heb ik echt meegemaakt. Mensen die luid door de
voorstelling heen zaten te kletsen en waarbij ik me afvroeg waarom ze eigenlijk kwamen. Er
bleken zelfs orkestleden bij te zijn en mijn beeld van deze beroepsgroep werd toen wat
bijgesteld. Ze bleken niet allemaal voor de muziek te leven – voor sommigen was het
gewoon een baan, meer niet.
Ik laat de familie Trivitsjenski met de bus naar de stad gaan. Waar ze wonen weet ik eigenlijk
niet. Ik had de wijk waar ik een kamer had, aan de Veerallee, voor ogen. Alleen ligt die op
loopafstand van de Buitensociëteit.
Op straat krijgt Wolf een beklemmende angstaanval. Dat is mijn eigen ervaring die ik heb
weergegeven. Soms was ik de binding met de werkelijkheid helemaal kwijt en was en alleen
nog de angst. De schilderijen van James Ensor, met de vele maskers, geven mooi weer hoe
de wereld er dan voor mij uitzag. Geestelijk gezond was ik in die tijd niet. Wellicht was het
de enorme stress die de wereld extreem vertekende. Of misschien was het juist het
ontbreken van de wat rooskleurige interpretatie die het dagelijks leven draaglijk maakt. Ik
was angstig en wist dat alles en iedereen me aan kon vallen omdat men het op mij gemunt
had. Die sfeer laat ik steeds terugkeren in het verhaal (rond pagina 66).
Vanaf dat moment komen de gebeurtenissen in een soort stroomversnelling. Wolf kleedt
zich om en neemt een bad en vertrekt dan voor een wandeling. Het gaat zo snel omdat hij
zijn vat op de werkelijkheid wat is kwijtgeraakt. Alles gaat een beetje langs hem heen.
Toch zoekt hij contact met de plek waar een “kunstenaar” heeft gewoond. Dichter kan hij
voorlopig “de kunst” niet naderen. Eigenlijk is hij te bang om keuzes te maken die geen
terugweg meer toelaten, terwijl hij niet weet waar de weg heen leidt.
De verhalen over de vijandige houding van de dorpsbewoners zijn afkomstig uit
getuigenissen van anderen en eigen ervaringen. Zo leefde in Zwolle een kunstenaar die ook
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in Almelo had gewoond en daar behoorlijk lastig was gevallen door mensen uit de omgeving.
Het is wel bekend dat in gesloten gemeenschappen soms met twee maten wordt gemeten.
De buitenstaanders hebben net iets minder recht op hulp, dus komt die trager of helemaal
niet op gang. Nadat alles is verbrand krijgt de kunstenaar nog een trap na. Wolf durft zich
niet openlijk uit te laten over het voorval, maar zoekt wanhopig een brug naar de wereld van
de kunst.
Dit verhaal is ook een beetje geïnspireerd op een actie van een vriend van me. Hij was zo’n
bewonderaar van de eerder genoemde professor Tenhaeff (zie hierboven, bij “Ralf Platers
Symphonie Phantastique”) dat hij een sigarenpeuk van hem meepikte na een lezing en ook
even zijn colbert aanraakte. Op de een of andere manier zit er magie in dergelijke
handelingen. Ik heb daar destijds nog een verhaal op gebaseerd (“de Kunstenaar” – dat
verhaal is niet in “Angst en Verraad opgenomen).

3 Zekerheid
Bij het beschrijven van de werksituatie van Wolfgang ben ik uitgegaan van mijn eigen
ervaringen op het verzekeringskantoor waar ik – met veel plezier – werkte. Ook daar
verschenen regelmatig nieuwe collega’s.
De conclusie van Wolf dat zijn vader verantwoordelijk is voor de nieuwe collega die Ackertz
heet is wel erg vergezocht. Toen ik in Kampen woonde (in mijn kleuterjaren en de eerste
klassen van de toenmalige “lagere school”), was er zeker sprake van een sociale controle die
leek op die van boekhandelaar Ackertz. Al moet ik me haasten erbij te vertellen dat onze
boekwinkelier daar geen deel van uit maakte. Maar om op basis van gelijknamigheid een
complot te vermoeden wijst op een paranoïde inslag. De lezer mag zelf beslissen of het Wolf
is die in de loop van het verhaal ontspoort, of dat de maatschappij om hem heen absurd is.
Ik ervoer de maatschappij zelf als ondraaglijk beknellend, maar uiteindelijk koos ik toch niet
voor een radicale breuk door naar de kunstacademie te gaan. Ik bleef, zoals zovelen, in de
pas lopen. De innerlijke conflicten, verwarde waarneming en zelfs paranoïditeit wilde ik in de
vertelling overbrengen.
De brief die Wolf in het geheim aan “de commissie” schrijft is weer direct ontleend aan mijn
eigen ervaringen. Ik probeerde mijn studie in Groningen weer op te pakken en moest
daartoe allerlei verzoekschriften indienen. De hele gang van zaken staat me niet meer helder
voor de geest, maar ik weet wel dat er allerlei mij onbekende rituelen waren. Het was geen
kwestie van gewoon op een andere plek verdergaan. De instituten vonden elkaar blijkbaar
wat minderwaardig en een overstap was dus per definitie een gunst. Hoewel de
Rijksuniversiteit Groningen een uitstekende, brede wetenschappelijke instelling is, betekent
dat nog niet dat de Vrije Universiteit dan niet deugt. Dat ik me niet op mijn plek voelde aan
de VU kwam door de rigide structuur, zonder open dialoog. De basisopleiding die ik daar
kreeg in zowel biologie als chemie waren echter heel degelijk. Aan de RUG was alles totaal
anders maar ik vond er aansluiting - vooral via politieke nevenactiviteiten.
Iets verderop wordt beschreven hoe hoog de verwachtingen zijn die Wolf van de stad heeft.
Hij lijkt alles te verheerlijken. Mijn eigen ervaringen met Amsterdam waren echter
tegenovergesteld. Het leek meer een groot dorp dan een wereldstad en nog steeds is
Amsterdam gewoon knus en gemoedelijk. Het is ook een beetje het contrast tussen
bedrijfsleven en semioverheid. Op het verzekeringskantoor gingen de zaken wel iets sneller
dan bij een instelling als de universiteit, merkte ik. De hooggespannen verwachtingen van
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Wolf zijn eigenlijk gewoon de mijne van toen. Alles ging langzamer en in meer stappen dan ik
had verwacht.
De brief van Johan symboliseert eigenlijk alle goede raad die ik uit mijn omgeving kreeg. Ik
wilde helemaal geen goede raad, omdat ik er niet voldoende afstand van kon nemen. Het
voelde meer als dwang en als de raad tegenstrijdig was, raakte ik in de war. Er konden
immers niet twee strijdige visies bestaan die beide correct waren? Al die druk van buiten heb
ik terug laten komen in de vorm van een fictieve oudere broer. Hiervoor heb ik hem al
geduid als een soort “Jezus” figuur.
Uit de brief blijkt dat Johan zijn eigen opvattingen verbergt om te voldoen aan wat er van
hem wordt verwacht. De dans blijft steeds een metafoor voor het vrij zijn, het autonome
kunstenaarschap. Het verbranden van de brief is een poging om zich los te maken van de
knellende beperkingen van de omgeving.
Overigens heeft Johan het bij het rechte eind als hij veronderstelt dat Wolf een plan heeft
om in de stad te komen. Chris is al gegaan, Erica gaat ook en als Wolf volgt, is dat
begrijpelijk. Daarmee ontloopt hij kritiek, maar zijn broer heeft hem ontmaskert. Hetzelfde
overkwam mij ook wel, als iemand zei me “door te hebben” en vervolgens mijn plan openlijk
ontrafelde.
Pas later werd me duidelijk dat in de echte wereld een verzonnen verhaal als verdediging
kan dienen. Ook advocaten proberen zo uit te leggen dat alles anders is en hun cliënt in
werkelijkheid dus onschuldig, in plaats van “op heterdaad betrapt”.
Op pagina 70 laat ik al deze zaken door Wolgang overdenken. De erfelijkheid van zonden is
een mengsel van Bijbelse teksten en oude opvattingen over de menselijke psyche.
Opvattingen die nu, in reactie op de jaren zestig en zeventig toen alles aan de omgeving lag,
nu weer in opkomst zijn. Het beeld van het visnet heb ik destijds letterlijk zo gebruikt: ik
voelde me onderdeel van een netwerk en zo werkt een sociale structuur natuurlijk ook. Het
probleem was dat ik afweek van de norm en daar was geen ruimte voor.
De opmerking aan het begin van pagina 71 – “gelukkig eiste het werk weinig creativiteit …
zijn opdrachten uitvoerde” heb ik zeker niet ontleend aan mijn periode bij de AMROassurantiecentrale. Dat was boeiend en creatief werk. Het gedrag van Wolf vertoonde ik
later, toen ik in de telefonisch advertentieverkoop werkte en aan de lopende band, waar het
alleen ging om productie en niet om het welbevinden van de medewerker. Wat wel
ongewijzigd is ontleend aan het verzekeringsbedrijf is de klok die op 17:00u springt, waarna
iedereen het gebouw verlaat. Er waren destijds nog geen flexibele werktijden. Je kwam
natuurlijk wat eerder op het werk dan half negen en dronk een kopje koffie. De pauze
duurde een half uur en om precies vijf uur in de middag, verlieten we de zaal en gingen we
het gebouw uit. De klok was een type dat toen gangbaar was, waarbij steeds een flapje )of
meerdere, als er bijvoorbeeld een heel uur kwam) werd losgelaten en de volgende tijd
verscheen. Op alle zalen van het gebouw hing zo’n klok.
Op de volgende pagina´s, als Wolf bij Chris op bezoek is in zijn tijdelijke woning, duikt het
paranoïde gevoel weer op. Aan de andere kant meent Chris te weten wat en in de brief
staat, die hij nog niet heeft gezien. Het verdere gesprek en de overpeinzingen van Wolf zijn
een voorbereiding op de ontsnapping naar de stad. Voor mij was de verhuizing geen
ontsnapping, want ik bleef immers het patroon volgen. Ik had op tijd een kamer en ging er
op een dag gewoon wonen, maar daardoor raakte ik wel buiten de invloedssfeer van mijn
ouders en had daardoor meer vrijheden.
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Aan het eind van pagina 73 is wel te zien dat het boek meerdere keren is herschreven.
Uiteraard betaalde ik in de zeventiger jaren met guldens en niet met euro’s, maar dat is een
eenvoudige omzetting om alles leesbaarder te maken en minder gedateerd te laten lijken.
Dat ik een creditcard opvoer lijkt niet vreemd, maar in de tijd dat ik naar Amsterdam vertrok
was zoiets alleen voor rijke zakenlieden. De cheques daarentegen, waren toen heel
gangbaar, maar zijn inmiddels uitgestorven. Kortom, moderniseren helpt maar even, want
zodra het boek is gedrukt zal het onherroepelijk weer verouderen. Hetzelfde geldt trouwens
een beetje voor de LP’s die ik in CD’s heb veranderd. Inmiddels sterven ook die uit nu
iedereen gewoon MP3’s op een muziekspeler luistert.
Hoewel de rest van dit hoofdstuk vrij algemeen aandoet, zitten er toch een paar
bijzonderheden in verborgen. Opnieuw komt de dorpscensuur aan de orde, maar er wordt
ook gerefereerd aan de “service” die Ackertz verleent. Dat was en is in werkelijkheid ook zo.
Er zijn in deze tijd allerlei filters in te stellen op Internet, die bepaalde zoekresultaten
gewoon niet laten zien. De gebruiker doet dit zelf, dus is het geen censuur. De
boekhandelaar vervulde in de wat oudere tijd soms dezelfde rol en in de bibliotheek werkte
het net zo. Al heb ik dat laatste niet echt meegemaakt.
Het met grote coupures betalen is niet alleen gevaarlijk in een dorpje, maar valt gewoon
eerder op. De politie heeft daar soms ook houvast aan. Dit is dus weer een rationele
overweging van Wolfgang. Dat de boekhandelaar een kwitantie uitschrijft lijkt absurd, maar
ik heb het eind zeventiger jaren nog een keer meegemaakt. De winkelier had een “Cassa”,
met een geldla, maar blijkbaar was het geen echt kasregister, al waren er wel een soort
schuifknoppen voor het bedrag. Hij schreef op een blok bovenop een kwitantie uit. Dat beeld
vond ik zo exotisch, dat ik het op Ackertz heb toegepast.
Hoewel het vreemd lijkt dat Chris en Wolf een partituur lezen, deed ik dat vroeger wel en
veel meer mensen deden het. Het was handzamer dan het meezeulen van een
cassetterecorder, want er was zelfs nog geen “walkman”, laat staan een iPod of iets
dergelijks. Helemaal klopt dit natuurlijk niet, want Wolf heeft door mijn tijdcorrectie CD´s en
dus bestond de walkman wel. Maar in de tijd dat ik partituren las nog niet.
De opmerking over het noteren van dans vond ik belangrijk, omdat ik de dans als metafoor
gebruik. Aangezien ik een liefhebber ben van ballet heb ik me enigszins verdiept in de
notatie van bewegingen en er zijn inderdaad twee grote systemen: Labanotation en (“die
andere”) Benesh. De opmerking dat het eigenlijk vreemd is dat choreografieën niet in
boekvorm worden uitgegeven kwam er spontaan bij. Aan de ene kant is het vreemd, maar
aan de andere kant is het de vraag wie zoiets zou kopen. De notatie is vrij jong en balletten
konden al veel langer op film worden vastgelegd.
De beschrijving van de lichtval op het grachtwater, bovenaan pagina 75, liet zich niet
tegenhouden. Ik heb zelf heel vaak en lang naar de lichtschitteringen in grachtwater
gekeken, omdat ik het wilde kunnen schilderen en daardoor duikt het hier op.
Het beeld van het eethuis – tegenwoordig zou het “eetcafé” heten – is ontleend aan het
vroegere “eethuisje de Sassenpoort” in de Sassenstraat in Zwolle. Het bestaat bij mijn weten
al een hele tijd niet meer, maar tot mijn verbazing zijn er foto’s te zien uit 1964. De laatste
vermelding zie ik in iemands cv: jaar 1990.
Overigens is het contrast tussen “het dorp” en de “kleine stad” een weergave van resp.
Kampen en Zwolle, zoals eerder opgemerkt. En waarbij ik nogmaals aanteken dat Kampen
een stad is, maar in mijn jeugd waren het geroddel en de sociale controle wel “dorps”. De
“grote stad” – met Metropolis aangeduid - is Amsterdam.
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4 Losmaken
In dit hoofdstuk spelen meteen wat details uit de tijd waarin ik dit schreef. Hoewel
geurstaafjes nog steeds bestaan, worden ze bij voorkeur niet meer gebrand. Erg goed voor
de ademhaling was het ook niet. Nu hebben we als eenvoudige vervanger de houtjes die een
geurvloeistof verdampen. Dat verschijnsel wordt nu met aromatherapie en “wellness”
aangeduid.
De opmerking die Erica maakt over “uitzonderlijk geschikt … voor hogere functies, na een
algemene training” is een ervaring die ik in heb gebracht uit een omscholingsprogramma
“assistant to the manager”. In de jaren tachtig, toen ik op zoek was naar een baan, waren er
omscholingsprogramma’s. Bij de voorlichtingsdag voor IT (PION) rende ik meteen weg,
omdat het ondraaglijk saai werk leek. Voor het managementprogramma maakte ik echter
nog wel de test, maar ik vertikte het om deze politiek correct in te vullen. De vragen waren
overigens ook absurd. Eén was “houdt u van vrouwen?“ – een vraag die ik nu nog niet
begrijp. De andere was “loopt u wel eens met twee treden tegelijk de trap op”. Ik
antwoordde “nee”, maar bedacht buiten dat ik (toen) eigenlijk nooit anders deed dan met
twee treden tegelijk een trap op rennen. Door de hoofdstukken heen heb ik dit soort
ervaringen gevlochten. Overigens had ik “niet de juiste persoonlijkheidskenmerken” was de
uitslag van de test. Gelukkig niet – ik ben uiteindelijk dan ook consultant geworden.
De dialoog is een lukraak voorbeeld van de moeizame dialogen tussen mannen en vrouwen
en uit eigen ervaring opgesteld. Wolf zoekt overal misschien teveel achter. Aan de andere
kant zijn zowel Erica als hij extreem gespannen, omdat de rest van hun leven wordt bepaald
door de volgende stap die ze gaan zetten. Toen ik naar de Universiteit ging waren er veel
meer mensen die dit zo ervoeren. Al waren er ook mensen die wel zagen waar het schip
strandde. Er bleek heel veel uithoudingsvermogen nodig te zijn om het eindpunt te halen –
meer dan intelligentie vermoedelijk. Sterker nog, politieke handigheid woog zwaarder.
Er zijn later ook wat elementen uit de serie “Fame” in het beeld geslopen. Daarmee kon het
dansaspect in een breed opleidingskader worden geplaatst. Ook daar is het gevoel van “één
kans” en “alles of niets” mooi uitgebeeld in de eerste afleveringen.
Elementen die aan mijn eigen ervaring zijn ontleend zijn terug te vinden in de merkwaardige
dialoog. Onder meer het onvermogen om zich op het moment zelf te concentreren en het
zich verbazen over de eigen uitspraken. Het is een vreemde vorm van
ongeconcentreerdheid, die ertoe leidt dat pas achteraf duidelijk wordt dat iets een mooi en
bijzonder moment was. Aan de andere kant wordt achteraf soms ook duidelijk dat er
vreemde en verkeerde dingen zijn gezegd en gehoord, zonder dat er een goede reden voor
was. Gesprekken leken wel eens een eigen koers te varen, los van de spreker. Voor een deel,
zo heb ik later begrepen, is het een onbewust verzet tegen inkapseling, tegen het gevoel een
fuik in te zwemmen. Door ongecontroleerde, vreemde opmerkingen wordt er een patroon
verstoord dat als knellend wordt ervaren. Helaas kan hetgeen dat wordt gezegd heel
verkeerd worden opgevat en vervolgens een desastreuze uitwerking hebben.
Op het moment dat Wolfgang Erica naar de trein begeleidt en haar uitzwaait, is hun relatie
eigenlijk al voorbij. Enerzijds omdat Erica blijkbaar heel ambitieus is en Wolfgang vooral
angstig. Aan de andere kant doordat Wolfgang zich niet echt open kan stellen. Hij vraagt zich
ook af waarom hij bepaalde dingen wel aan Chris vertelt en niet aan Erica. Vertrouwt hij haar
misschien toch niet helemaal? Of zit hij meer vast in het denkpatroon en de cultuur van zijn
ouders dan hij zelf denkt en zou willen?
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Het stuk waarin Wolf van het station weer teruggaat naar huis is eigenlijk weer een soort
geschreven schilderij.
De beschouwing over een draagbare radio is bijna niet meer te begrijpen in het Internettijdperk. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was een radio echter het enige levende
contact met de buitenwereld naast de TV. Een TV was niet draagbaar, nog niet. Niet
iedereen had een radio, maar eigenlijk was zo’n apparaat van levensbelang om niet
geïsoleerd te raken. Kranten waren kostbaar, wel een kwartje (vijfentwintig guldencent) en
op zaterdag zelfs een halve gulden! De Volkskrant was op die dag dan wel zó dik dat je er
uren mee toekon.

5 Verwondering
De voorbereiding van de vlucht is niet zuiver autobiografisch, al bevat het wel eigen
belevenissen. Pas nadat ik van Amsterdam weer was teruggekeerd naar Zwolle (iets dat
verderop een rol speelt in “De Vijandige Verstarring”, bleek mijn ouderlijk huis niet meer te
bestaan.
Mijn moeder was overleden terwijl ik in Amsterdam was begonnen met mijn studie. Mijn
vader had even later de huur opgezegd omdat hij ergens anders ging wonen. Niet veel later
zou hij in een tweede huwelijk een nieuw leven beginnen. Ik was zelf veroordeeld tot een
bestaan op de grens van het mogelijke. Levend in het lege huis in Zwolle, slapend op een jas
onder een paar oude gordijnen en met een koffer met een paar boeken, wat kleren en
andere spullen erin. Per eind van het jaar zou het huis niet meer toegankelijk zijn. Ik liep op
sandalen door de sneeuw en had alleen een broek en een paar overhemden. Wekenlang
leefde ik op knäckebröd en sardientjes (daar was nog een voorraad van). Ik schreef verhalen
op restjes wit papier en rookte tabaksafval dat ik overal en nergens vandaan schraapte.
Later, toen ik een baan kreeg en een kamer kon huren werd de opgaande lijn pas weer
ingezet.
Overigens herhaalde de situatie zich later nog eens, maar toen doordat ik vastzat in Zwolle
terwijl ik al in Groningen woonde. Zonder huisvesting en zonder eten was ik veroordeeld om
op creatieve wijze aan voedsel te komen en voor mijn “huisvesting” sloop ik via de brandtrap
het huis in waar ik eerder een kamer huurde en sliep in de gang.
Wat wel zonder meer autobiografische elementen zijn: de bus en de rum. Ik reisde heel veel
met de bus omdat het zo goedkoop was. Voor zeven gulden kon ik met een dagkaart zelfs
tweemaal op en neer tussen Amsterdam en Zwolle om mijn spullen op te halen. In het
weekend betaalde ik voor de heenreis vijf gulden zestig en voor de terugreis ook! De trein
was in die tijd al een veelvoud van dat bedrag. Ik denk wel meer dan dertig gulden. Een
retourtje was al iets van vijfentwintig gulden. De reis door de polder was verre van ideaal.
Een wachttijd van een uur in een koud en tochtig bushuisje in Lelystad was heel gangbaar.
Daarom had ik altijd een flesje rum bij me. Later ging ik van Zwolle naar Groningen met de
bus. Meer over deze reizen volgt nog, want deze elementen spelen verderop een belangrijke
rol. Doordat mijn vader in mijn jeugd bij het “consultatiebureau voor alcohol- en
drugverslaving” werkte was ik opgegroeid met het idee dat het drinken van alcohol een van
de ergste wandaden was die de maatschappij kende. Dit werkt door in het geheimzinnige
gedrag van Wolf als hij een slok rum neemt. Overigens is de wetgeving over drinken in het
openbaar tegenwoordig weer net zo streng als vroeger.

22

Aangezien ik niet uitsluitend met de bus reisde, laat ik Wolf per trein naar Amsterdam
vertrekken, dat hier de generieke naam Metropolis heeft gekregen. Het gaat namelijk niet
om de stad zelf, maar om hoe Wolf zijn nieuwe omgeving beleeft: een grote stad die toch vol
ingewikkelde wetten en regels lijkt te zitten, die een vreemdeling niet kent, maar die strikt
worden gehandhaafd. In werkelijkheid was er bij mij sprake van sociale controle via familie
en vrienden, al gaapte er in de jaren zeventig ook een kloof tussen Jordaanbewoner en
Yuppie. Wat de één normaal vond, keurde de ander af. Ik was opgegroeid met één absoluut
systeem van normen en waarden, dus als er sprake was van afkeuring, deed je iets fout. Dat
je het oordeel van anderen kunt negeren en dat soms zelfs moet doen, leerde ik pas later.
Ik laat Wolfgang meteen bij aankomst deze botsing van culturen ervaren:
“Volkomen onder de invloed van zijn nieuwe leven probeerde Wolf
een paar ingewikkelde bewegingen te maken. De reactie van de anderen was ook
hier weinig bemoedigend. Blijkbaar verwachtte men hier, net als in het dorp, een
beheerst gedrag.”
In gewoon Nederlands staat er eigenlijk dat hij in de stationshal begint te dansen. Degene
die weet hoe druk Amsterdam Centraal is als er treinen leegstromen, zal begrijpen dat
dansen in een mensenmassa op zich niet wordt afgekeurd, maar wel het feit dat anderen
erdoor worden gehinderd en dat het bovendien tot botsingen en ongewenste aanrakingen
kan leiden.
Overigens danste ik zelf niet in de stationshal. Ik geloof zelfs niet dat ik erg opviel. De
dreiging die ik destijds voelde bestond uitsluitend in mijn eigen gedachten. Het was vooral
het gevoel nergens bij te horen en - vreemder nog – me te verbinden aan een groep die mijn
ontwikkeling zou remmen dan wel een groep die tot hevige afkeuring van mijn familie zou
leiden. Dit liet weinig ruimte over. De stad met zijn anonieme mensenmassa voelde veilig en
vertrouwd aan, maar de sociale netwerken waarin ik terecht kwam niet!
Dit gevoel kon ik bijna niet beschrijven en daarom zit Metropolis vol met geheimzinnige
“wachters” die op elk moment toe kunnen slaan. Ze zijn zeker geen beschrijving van de
Amsterdamse politie, die doorgaans vriendelijk en behulpzaam is. Ze zijn de personificatie
van de sociale controle zoals ik die ervoer. Uiteraard ontleende ik wel kenmerken aan de
agenten van de Volkspolizei (VoPo’s) in het toenmalige Oost-Duitsland. Hoewel ze niet
onvriendelijk waren tegen gewone burgers kenden we genoeg griezelige verhalen over het
DDR-regiem. Daar heb ik ook de term “regiem” aan ontleend, waarin de wachters verankerd
zijn. Het staat voor alle autoriteiten die me “overkwamen” en die allerlei ingewikkelde
begrippen en procedures hadden, die indien nodig als intimidatiemiddel werden ingezet,
maar ook wel achteloos en vanzelfsprekend werden toegepast.
Het museum waar Wolfgang even later naar binnengaat is “het Stedelijk”. Voor mij was het
een bevrijding om kennis te maken met moderne kunst. Het sloot aan bij wat ik zelf voelde
en dacht en was zo volkomen anders dan wat thuis de norm was, namelijk de Griekse en
Romeinse kunst. Mijn moeder had Karel Appel nog persoonlijk meegemaakt als jonge
schilder en mijn vader had voor zover ik weet Kees van Dongen gekend. Hun werk was wel
kunst, maar deugde op de een of andere manier alleen omdat het aan geheimzinnige
wetmatigheden voldeed. Zelf mocht er nooit op zo’n manier worden gewerkt. Het beeld
voor de verwoeste stad van Ossip Zadkine (in Rotterdam “Jan Gat” genoemd) was wel
acceptabel geloof ik, maar eigenlijk stopte de wereld bij de impressionisten. Voor mij was
Edvard Munch een geïsoleerde stap voorwaarts. Namen als Joseph Albers, Elsworth Kelly,
Richard Serra, Marina Abramovic, Joseph Beuys of Anselm Kiefer leerde ik pas kennen toen
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ik het Stedelijk bezocht. Nu we zijn aangeland in het postmoderne tijdperk zijn dit alweer
oude meesters natuurlijk, maar ik heb het over de zeventiger jaren.
De wachters die in het museum rondlopen zijn uiteraard gewoon suppoosten, maar die
droegen – en dragen soms nog - een indrukwekkend politieachtig uniform. Dat er een
schreeuwende zwerver wordt weggesleept is vermoedelijk wel op een eigen ervaring
gebaseerd, al herinner me ik het niet meer exact. Dergelijke gebeurtenissen kunnen zonder
context nogal angstaanjagend zijn en verstrekt hier het beeld dat de wachters volkomen
onvoorspelbaar kunnen zijn, net als toen in de DDR.
De kamerzoektocht speelt zich af in Metropolis en dus in feite Amsterdam, maar is
gebaseerd op ervaringen in Zwolle. Verhuurders weten niet wie ze tegenover zich hebben en
gaan dus af op het uiterlijk en de manier van praten. Veel mensen deden zich mooier voor
dan ze waren en praatten anderen naar de mond. Eenmaal als huurder geaccepteerd
konden ze zich misdragen. Ik deed mezelf voor zoals ik was, want dat had ik geleerd.
“Veinzen” was een vreselijke zonde. Dat de wereld buiten het eigen religieuze netwerk
anders in elkaar zit, ontdekte ik pas later en pas toen kon ik me aanpassen – mezelf
“verkopen”. De balletvoorstelling waarvan Wolfgang aanplakbiljetten ziet is weer
gepositioneerd in Amsterdam. Ik ging daar af en toe naar de prachtige Stadschouwburg.
Wolf komt even later in een snackbar terecht, die heel gewoon is, maar op een wat
vervreemde wijze beschreven, door de ogen van een dorpeling van lang geleden. Wij
kwamen thuis niet vaak in een snackbar, geloof ik. Marktkraampjes en rijdende patatkramen
waren gangbaarder. De opmerking “Als u met een blikje uit de voeten kan, zijn wij ook weer
blij meneer,” is van een authentiek Amsterdam kaliber. Ik weet alleen niet meer of het een
echt citaat is. Ondanks de dreiging die Wolfgang ervaart maakt hij ook meteen kennis met de
eerlijkheid van de stadsbewoners als hij zijn vergeten koffer weer terugkrijgt. Deze scène
maakt duidelijk dat de werkelijkheid en de beleving van Wolf niet helemaal
overeenstemmen.
De gebeurtenissen in de schouwburg zijn een collage van eigen ervaringen. Ook het door de
muziek heen praten van de bezoekers is ontleend aan de werkelijkheid – zelfs bijna letterlijk.
Alleen heb ik ze zelf niet aangesproken op hun gedrag. Dat laat ik Wolf doen. Het enorme
schuldgevoel van Wolf vertaalt zich in een soort hallucinaties, zoals ik ze zelf ook heb
beleefd. Alleen was het bij mij meer een verwrongen waarnemen van de fysieke omgeving,
maar dat is bijna niet weer te geven. Daarom voer ik hier een mensenmassa op die zich
tegen Wolfgang lijkt te keren. Als inspiratie heb ik hier de schilderijen van Edvard Munch
gebruikt, oa. “Avond in Karl Johan Straat” en ook de schilderijen van James Ensor, met de
vreemde gemaskerde personages, zoals in “De verbazing van het masker Wouse”.
Het volgende deel van de belevenissen van Wolf (pagina 91 en 92) kunnen volgens mij niet
op eigen ervaringen zijn gebaseerd, maar zeker weten doe ik het niet. De tunnel bestaat echt
en was of is ergens in de buurt van de Sarphatistraat. Met had er als versiering een soort
banken langs de rand aangebracht, die dankbaar door zwervers werden gebruikt ook al
waren ze daarvoor niet bedoeld. Hoewel ik wel eens een portemonnee en een portefeuille
ben kwijtgeraakt door diefstal – resp. in Groningen en Parijs – denk ik niet dat ik wel eens
van een horloge bestolen ben terwijl ik op straat sliep. Het moet dus allemaal verzonnen zijn
of zijn ontleend aan verhalen van anderen.
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De beoordeling door een commissie, die de volgende dag aan de orde is, blijkt een nogal
eenzijdig gesprek met een ambtenaar. Deze ervaring staat ook weer los van Amsterdam. Het
is een weergave van mijn aanmelding bij de Rijksuniversiteit Groningen. Om biochemie te
studeren moest ik me eerst melden bij “het Biologisch Centrum” in Haren. Op de een of
andere manier stond Haren me tegen vanaf het moment dat ik uit de trein stapte. Ik was blij
toen ik verder kon studeren in Paddepoel, aan de andere kant van Groningen, nu
“Zernikecomplex” genaamd. De ontvangst bij studieadviseur was warrig en het was
onduidelijk wat er ging gebeuren. De eerste stap was zoiets als een verzoek aan een
commissie, maar later bleek het te gaan om het “College van Bestuur”. Mijn Amsterdamse
Propedeuse werd niet erkend, want op andere Universiteiten deugde het onderwijs per
definitie niet. Dit is gevoel is verwerkt in het verhaal. Reden te meer om niet over
Amsterdam te spreken, maar over “Metropolis”, want er zijn ook Groningse en Zwolse
ervaringen in verwerkt.
Het geklungel van de ambtenaar met de naam van Wolfgang, “Tri… Trivezenski” is natuurlijk
gebaseerd op het gestuntel met mijn eigen naam, waar ik mijn hele leven al mee word
geconfronteerd. Begrijpelijk, want het is geen bekend begrip, zoals Bos of Kok. Mensen die
Smit, Veldman of Oudenbosch heten krijgen trouwens net zo goed vragen over de spelling.
Aan de ene kant geeft het iets onderscheidends, maar het is ook wel wat onpraktisch. Liever
dan een verhaspeling ben ik dus maar onder een pseudoniem gaan werken – en dan niet het
net zo onhandige “Trivičenski, dat meer als grap bedoeld was.

6 Aanpassen
In dit hoofdstuk is Wolfgang al een tijd bezig met de opleiding. Er wordt dus een sprong in de
tijd gemaakt. Hier begin eigenlijk het oudste gedeelte van het boek, want nadat ik mijn
studie in Amsterdam had afgebroken, werkte ik een soort metaforische vertaling uit van hoe
ik me had gevoeld. Het grappige is dat ik daarbij de beklemming van de dogma’s van het
Bauhaus gebruik, terwijl Wolf zo graag de dans wil leren kennen. De dans stond daarbij voor
de vrijheid, het leiden van een eigen leven dat niet is gedicteerd door anderen. In
werkelijkheid studeerde ik natuurlijk biochemie en moest ik mij daarvoor eerst door veel
klassieke biologie heen worstelen. De dieranatomie en plantenanatomie bevielen me goed,
want daarbij kon ik de hele dag tekenen, maar de systematiek van dieren en planten was
tamelijk onverteerbaar. Overigens bleef het vele tekenen niet onopgemerkt en regelmatig
werd er dan ook opgemerkt “donder maar op naar de kunstacademie”. Op dit punt was de
druk van thuis om geneeskunde te studeren – door mij afgebogen naar de biochemie –
nauwelijks te verdragen, maar tegelijk door jarenlange indoctrinatie ook een deel van mezelf
geworden. Ik stond mezelf als het ware niet toe om te switchen naar een kunstopleiding. Het
hele religieuze systeem en wat erbij hoorde zat eigenlijk in me. Waarbij ik op moet merken
dat aan de klassieke kunstacademies de studie anatomie samenviel met die van de opleiding
geneeskunde. Een moderne visie op kunst had ik zelf ook nog niet, maar ik worstelde er wel
mee. Enerzijds zocht ik de vrijheid, maar anderzijds was ik er bang voor. Dat wil zeggen ik
vreesde “het risico om uit de maatschappij te vallen”.
De gordijnen en de dunne matras, waarop Wolf moest slapen waren ontleend aan de
omstandigheden in het lege huis, die ik hiervoor al heb beschreven. Ze worden met
terugwerkende kracht aan mijn studieperiode gekoppeld, maar toen had ik wel een normaal
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bed! De overpeinzingen van Wolfgang illustreren het feit dat vrijheid niet in de buitenwereld
is, maar vooral in de persoon zelf. Precies zoals het toen voor mij gold – ik maakte mijn eigen
gevangenis. Niet opzettelijk, maar ik was bang om over grenzen heen te gaan, terwijl ik dat
tegelijk juist toch deed. Anderen zwoegden dag en nacht boven hun studieboeken, terwijl ik
door de stad zwierf en theaters en musea bezocht en gebouwen en parken bekeek.
Hier is een duidelijke verwantschap met het verhaal “het Verlies” waarbij een ideale
renaissancewereld wordt geschetst, waar kunt en wetenschap verenigd zijn op een
natuurlijke wijze en niet in een militair systeem of Weberiaanse bureaucratie.
De beschrijving van de kamer is wel weer een goede weergave van mijn huisvesting in
Amsterdam. Letterlijk driehoog achter, onder een plat dak aan de achterzijde van een huis
aan de Marco Polostraat. ’s avonds ging ik naar de avondwinkel in de Jan Evertsenstraat om
cola en paprikapinda’s te halen en ik zorgde verder overdag altijd voor een voorraad
goedkope rum. Die drank is namelijk ook aan mijn eigen werkelijkheid ontleend en dat geldt
ook voor het gevoel dat Wolf heeft. Hij wil graag iets presteren en een onderdeel van de
echte maatschappij zijn. Waar dat gevoel vandaan komt weet ik niet. Dat had ik al toen ik
heel klein was. Ik wilde iets presteren, kennis overdragen, zaken regelen. Maar tijdens de
middelbare school en de universiteit was die mogelijkheid er niet echt. Zeker niet aan de VU
in Amsterdam, die nogal schools was opgezet. Later in Groningen was de renaissancegeest
er wel en waren studenten sociaal actief. Of het echt zinvol was is de vraag, maar het gàf zin.
De enorme machteloosheid die ik daar op mijn kamer in Amsterdam voelde was toen
verdwenen. Ook in de tussenliggende periode in Zwolle, toen ik op de assurantiecentrale
werkte, had ik het gevoel met iets zinnigs bezig te zijn. Ik was niet echt gebouwd op het
studentenleven, vrees ik.
De gebeurtenissen rond fiets en tram zijn tamelijk authentiek. Ik moest voor lijn zeven door
de Cabotstraat en dan de Admiralengracht oversteken om in de Witte de Withstraat te
komen. Aan de ene kant was geloof ik een cafetaria en aan de andere kant een wasserij, die
een flinke chloorlucht afgaf. Aan de overkant op de hoek stond een telefooncel.
Op Google streetview heb ik de tocht nog eens gemaakt. Tot mijn verbazing bleek het beeld
volkomen anders te zijn toen ik me omdraaide. Die kant was namelijk veel later op film gezet
door Google en het blok huizen stond er toen niet meer. Heel vreemd om via een historische
route naar de tram te lopen en bij omdraaien een lege vlakte te zien. Ik ben later nog wel in
de buurt geweest, maar toen was alles in dat deel nog tamelijk intact.
De woedeaanvallen, of eigenlijk meer een enorme lichtgeraaktheid, maakten een deel uit
van mijn bestaan. Ze houden op de een of andere manier verband met allergie. Inmiddels
gebruik ik daar al vele jaren medicijnen tegen, maar ook van veel anderen heb ik gehoord
dat allergie kan leiden tot een irritatie. Bij astma schijnt dit ook voor te komen.
De diamantslijperij is ook een authentiek element. Als ik met tram en bus naar de Boelelaan
ging (waar de VU stond en nu nog staat), kwam ik langs het gebouw van “Coster Diamonds”.
Dat maakte altijd indruk op me en was ook een soort markering, die de reis indeelde.
De opmerkingen over de Poolse achtergrond van Trivitsjenski waren in werkelijkheid
opmerkingen over de Umlaut op mijn naam (niet mijn pseudoniem, maar mijn echte naam).
Heel erg kwaadaardig waren ze niet, maar op een gegevens moment gaan ze wel vervelen.
Het irritante en agressieve gedrag ten aanzien van prestaties lijkt een verzinsel, maar was in
werkelijkheid aan de orde van de dag. Bij biologie was iedereen verplicht om lange dagen
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practicum te volgen en aan te tonen dat daarmee praktische vaardigheden waren
verworven. Later moest ik wel lachen als er werd opgemerkt dat studenten alleen maar
boeken hadden gelezen, want driekwart van de dag bestond uit handwerk, waar hoge eisen
aan werden gesteld. Ik was er bijvoorbeeld trots op dat ik uit de vrije hand coupes kon
snijden van minder dan twintig micrometer. Niet altijd, maar het lukte regelmatig.
Hoewel het practicum op zich niet vervelend was – afgezien van de soms zeer kritische
begeleiders – was het wel een probleem dat ik daardoor het museum zelden kon bezoeken.
Daar wilde ik eigenlijk het liefst de hele dag zijn, om de moderne kunst in me op te zuigen. In
die tijd heb ik wel eens gekeken of de Bijenkorf de moeite waard was, maar die winkel heeft
me nooit kunnen boeien, zoals ik in de tekst duidelijk probeer te maken via de gevoelens van
Wolfgang.
Het laatste deel van dit hoofdstuk is steeds minder gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen.
De buren die zich beter voelden dan een student zijn nog wel aan de werkelijkheid ontleend,
maar de gebeurtenis met de Wachters is een fysieke vertaling van het permanente,
paranoïde gevoel van onveiligheid dat ik had. Vermoedelijk hing het samen met een innerlijk
conflict tussen de wens om een eigen leven te leiden en tegelijk de behoefte om binnen het
systeem te blijven. Ik had op de middelbare school al gemerkt dat hasj deze gevoelens kon
dempen door ze minder strijdig te maken en dat bovendien de pijn van het conflict er door
werd verzacht. Alleen was dat in Zwolle en – hoe paradoxaal het mag klinken – in
Amsterdam kon ik niet aan hasj komen, dus had ik alleen nog de rum.

7 Vervreemding
Dit hoofdstuk probeert te beschrijven hoe het voelt om grip op de realiteit te verliezen.
Verkeerd redeneren, waarbij toeval wordt geïnterpreteerd als opzet en samenzweren, leidt
tot een vreemd wereldbeeld dat niet door anderen wordt onderschreven. Die reactie
versterkt het gevoel van samenzwering weer.
De beschrijving is gebaseerd op eigen ervaringen. Het gevoel werd vermoedelijk veroorzaakt
door een extreme sociale druk, hoge verwachtingen in combinatie met een onvermogen om
aan deze verwachtingen te voldoen. Dat onvermogen was niet zozeer intellectueel
onvermogen, maar een enorme drang om te doen wat ik wilde. Nee, sterker nog, het
onvermogen om iets anders te doen dan hetgeen waar ik naartoe werd getrokken:
beeldende kunst. Achteraf bleek dat de natuurwetenschappelijke opleiding die ik had
gekozen niet was gericht op een ontwikkeling tot een “uomo universale” die op zoek gaat
naar schoonheid en wijsheid, maar iets heel anders (al weet ik nog steeds niet wat het moest
zijn, want toen ik later afstudeerde bleek er totaal geen behoefte te zijn aan biochemici, wel
aan managers en marketeers). Eerder in deze toelichting heb ik hier al meer over gezegd,
maar het was voortdurend duidelijk dat ik enerzijds gegrepen was door de beeldende kunst
en anderzijds door financiën: beurs, bank en verzekeringen. Eigenlijk is dat zo gebleven.
Tijdens mijn opleiding biochemie vond ik fysische chemie, inclusief thermodynamica eigenlijk
het leukste onderdeel. Het was een soort wiskunde met een praktische toepassing en het
vak heeft me uiteindelijk zelfs geïnspireerd tot het formuleren van een postulaat dat ik
“voorstel voor een vierde hoofdwet” heb genoemd. Een van de verhalen in “Angst en
Verraad” heette oorspronkelijk ook “de vierde hoofdwet”. Maar dat was allemaal later, toen
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ik het gevoel had een brede basis te hebben, van waaruit ik kon opereren. Toen kon ik mijn
vaardigheden in rekenen en schrijven toepassen in het dagelijks leven.
In Amsterdam had ik juist nog het gevoel buiten het leven te staan. Ten aanzien van de
beeldende kunst was ik een toeschouwer die achter het gaas moest blijven. Op het gebied
van financiën had en kreeg ik geen kennis. Ook later begreep ik niet waarom er geen
organisatiekunde, financiën en recht in een natuurwetenschappelijke opleiding zat en zelfs
niet mocht zitten (er werden geen studiepunten toegekend voor zulke vakken, dus deed ik
het er later maar bij en ook andere vakken ernaast).
Terugkomend op mijn eerste studiejaar leverden al deze omstandigheden dus het juiste
mengsel om bijna alle grip op de werkelijkheid te verliezen. Ook het rommelige, associatieve
denken heb ik verwerkt in de gedachten van Wolfgang.
Het butagaskacheltje had ik echt op mijn kamer staan. Het was een klein verrijdbaar kastje,
met een butaangasfles erin. Aangezien het zonder rookafvoer naar een schoorsteen werkte,
kwam het water dat bij de verbranding van het gas ontstaat, in de ruimte. Een kleine kamer
wordt daardoor al snel klam. Een raam openzetten is geen optie, want dan wordt het weer
net zo koud als zonder een kachel. Af en toe moest het toch, omdat anders de zuurstof
opraakte. Een elektrische kachel was beslist beter geweest, maar dat behoorde vermoedelijk
niet tot de mogelijkheden. De bedrading in die oude Amsterdamse huizen zal wel niet stevig
genoeg zijn geweest voor zulke vermogens, anders had men daar wel voor gekozen. Een
olieradiator is immers veel minder brandgevaarlijk en beter voor het huis en de inwoners.
Zodra Wolf buiten staat, beschrijf ik de omgeving enerzijds weer alsof het een schilderij is,
maar aan de andere kant probeer ik een indruk te geven van hoe hij denkt en deze omgeving
ervaart. Daarom wordt er ook niet gezegd dat er een tram voorbijkomt, maar is er een
trillende draad (bovenleiding), een gele bak met een draadkubus (de tram met de geleider
erop) en een blauwe flits (de vonk bij onderbreking van het contact, met soms een
ontploffinkje van waterstofgas erbij).
Het dwangmatig op bepaalde tegels gaan staan om onheil af te wenden is overigens een
bekend (dwang)neurotisch verschijnsel. Hoewel iemand enerzijds weet dat het niet waar is,
is het toch te gevaarlijk om er niet aan toe te geven.
De laan met de oude bomen is de Churchilllaan, waar ik wel doorheen kwam als ik van de
Boelelaan naar de binnenstad ging. Helemaal correct is de beschrijving misschien niet en bij
mijn weten woonden er zeker geen armoedige studenten die hun lampje op een accu
hadden aangesloten. Dat beeld lijkt meer bij een kraakpand te passen. In werkelijkheid
logeerde ik samen met mijn ouders ooit in de Achterhoek, in een zomerhuisje. Het terrein
was niet bekabeld, zodat onze lampen op een accu werkten. Dat beeld fascineerde me zo
dat ik de situatie naar Amsterdam heb verplaatst. (Die ervaringen uit de Achterhoek hebben
ook hun invloed gehad op het vorige verhaal: Symphonie Phantastique.)
Dat er vervolgens alleen nog licht van een straatlantaarn is, heb ik ontleend aan een andere
situatie. Toen ik in ons ontmantelde huis in Zwolle sliep, onder wat jassen en gordijnen,
waren er geen lampen meer aanwezig. In ieder geval niet overal. Ik schreef toen bij het licht
van straatlantaarns. Daarover heb ik hierboven al veel gezegd bij “5 verwondering”.
Het gesprek met Chris dat volgt is eigenlijk eerder een weergave van een “monologue
interieur” of beter nog, een “dialogue interieur” want het is de weergave van een soort
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tweestrijd die zich in mijzelf afspeelde. Sommige opmerkingen zijn echter wel degelijk door
vrienden van me gemaakt. Zo maakte ik bv. ook via vrienden kennis met biologischdynamische groenten.
In wat volgt droomt Wolfgang ervan een beroemd danser te worden. Maar ik verraad mezelf
door bij de beroemde namen niet te refereren aan Nureyev, Nijinski, Baryshnikov, Jiři Kylián,
Béjart of van Dantzig, maar met Rembrandt en Rafael te komen. In werkelijkheid is de dans
een metafoor voor beeldende kunst. Al ben ik wel degelijk een liefhebber van dans (ballet),
maar dan niet als beoefenaar. Vanaf ongeveer mijn zestiende jaar tot nu heb ik mij actief
met beeldende kunst bezig gehouden.
Op pagina 108, tussen Rafael en de rammenas in, staat nog een heel belangrijk stuk tekst,
waarin Wolfgang aan zichzelf en zijn kunnen twijfelt. Die twijfel heb ik zelf heel lang gehad.
Ik was overtuigd van het werk dat ik maakt, maar zonder aansluiting met de buitenwereld
was ik gedoemd te mislukken. Destijds dacht ik dat er sprake was van een “absolute
kwaliteit”, maar later besefte ik dat men het soms absoluut brengt terwijl er gewoon sprake
is van consensus. Erger nog, die consensus kan in feite de overgenomen mening van één
persoon zijn. Zodoende heb ik ook deskundigen horen beweren (of hun teksten gelezen) dat
een bepaald werk van matige of onvoldoende kwaliteit is. Ondanks hun argumenten werden
die werken later door anderen tot topkwaliteit bestempeld. De discussie die ook altijd weer
opduikt is die over de ambachtelijke kwaliteiten versus inspiratie. “Ushering into banality”
van Jeff Koons is een prachtig voorbeeld - de versies van het beeld zijn niet eens door
hemzelf gesneden! Destijds wilde ik de wereld veranderen met mijn kunst. Nu ik weet hoe
het werkt, is duidelijk dat ik succes zou kunnen krijgen door de wereld juist niet te
veranderen, maar me te voegen naar de bestaande werkelijkheid. Daar heb ik de kunst niet
voor nodig en dus ben ik als bedrijfsadviseur aan de slag gegaan.
De naar anijs smakende drank – pastis, doorgaans aangeduid met de merknamen Ricard of
Pernod (dat nu ook van Ricard is) - leerde ik kennen uit de boeken van Sartre. Het werd door
kunstzinnige types gewaardeerd, en een vriend van me presteerde het zelfs om een hele
avond met één glas te doen, door steeds maar water erbij te blijven doen tot bijna alle
smaak verdween.
Het scheerritueel van Wolfgang is wel authentiek, maar stamt bij mijn weten van later
datum. Om de lezer niet te veel te schokken spreek ik over slaolie, maar in werkelijkheid heb
ik wel eens geprobeerd om fietsolie als aftershave te gebruiken, toen ik geen geld had. Geen
aanrader!
Mijn buren waren noch in Amsterdam noch in Zwolle of Groningen bijzonder religieus. Ze
maakten gewoon veel herrie, maar dat heb ik omgezet in vreemde rituelen. Vermoedelijk
heb ik me daarbij gebaseerd op ervaringen van vrienden, maar eerlijk gezegd weet ik het
niet meer.
Het insect dat wegschiet is weer gebaseerd op een eigen ervaring. De verhuurders hadden
het plafond van de kamer óók behangen en tussen de kieren zag ik een zilvervisje
verdwijnen. Aangezien ik nog nooit van dergelijke diertjes had gehoord (die daar
vermoedelijk het behang van het vochtige plafond opaten) maakte ik me ernstig zorgen.
Mijn vader had nog in allerlei vooroorlogse bouwvallen in Rotterdam gewoond en
wandluizen waren destijds blijkbaar een groot probleem. Er werden hele panden met
blauwzuurgas behandeld – een heel gevaarlijke methode waar ook mensen aan bezweken.
Tegenwoordig is bekend dat het ook met hitte kan. Het probleem was niet zomaar
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Nederland uit, want ik vond bij de papieren van mijn ouders nog een “ongedierte vrij”
verklaring, die ze eind zestiger jaren moesten overleggen toen ze van een particuliere
woning naar een huis van een woningbouwvereniging verhuisden. Achteraf had ik me weinig
zorgen hoeven te maken over het vreemde diertje, al waren mijn boeken daar wellicht niet
helemaal veilig.

8 Vluchten
De vlucht van Trivitsjenski is gebaseerd op een reis die ik niet éénmaal, maar heel vaak heb
gemaakt: van het Amstelstation naar Zwolle en later Dronten. Alleen heb ik gesuggereerd
dat het onmogelijk was Metropolis te verlaten, waardoor de reis bij Wolfgang een zware
lading krijgt. In werkelijkheid had ik weinig geld en reisde ik per bus. De wachttijden konden
daarbij aardig oplopen en in die tijden maakte ik heel wat mee. Overigens heb ik die
ervaringen ook in andere verhalen gebruikt.
Het aardige is dat ik, nu ik in Almere woon, me met terugwerkende kracht herinnerde hoe
de bus over de A6 naar Lelystad reed. Alleen kon ik maar niet begrijpen waarom de reis toen
zo lang duurde. Niet zo lang geleden hielp een collega die uit Amsterdam komt, maar al sinds
de bouw van de eerste wijk in Almere woont, me uit de droom. In de tijd dat ik die reis van
Amsterdam via Lelystad naar Zwolle maakte, zag de polder er nog heel anders uit. Er was
een vrij smalle provinciale weg die langs de dijk liep en waar de bus geen hoge snelheden
kon halen. Dat verklaarde meteen waarom ik me veel water en gras of graan herinnerde.
De bushalte waar ik – soms in de ijzige koude - een uur moest wachten op de volgende bus,
heb ik ook weer ontdekt toen ik een tijd in Lelystad werkte. Destijds was het busstation
helemaal aan de rand van Lelystad en had ik vanuit het tochtige glazen hokje uitzicht over de
donkere weilanden. Ik herinner me om de een of andere reden alleen de winterse reizen,
waarbij ik me warm hield met wat rum en bij het schaarse licht probeerde de werken van
Kafka te lezen. De Albert Heijn is er nog steeds. Alleen had ik er toen zonder geld niets te
zoeken. Mijn laatste HFL 5,60 betaalde ik voor een enkele reis. Of soms HFL 7,- voor een
dagkaart, die als retour kon worden gebruikt, zoals ik in de toelichting bij hoofdstuk 5 al
opmerkte. Maar ik loop op de zaken vooruit. Wolfgang is nog lang niet in het Amstelstation
aan het begin van hoofdstuk 8.
Het begin verwoordt sterk mijn eigen ervaringen. Ik woonde zoals gezegd letterlijk
“driehoog achter in Amsterdam” en keek vanuit mijn kamer naar een huurkazerne die
vergelijkbaar was met die waarin ik woonde. Het was een enorm blok dat rondliep van de
Marco Polostraat, via de Postjesweg, Columbusstraat, Columbusplein en Davisstraat. (Met
dank aan Google Maps, want ten eerste is mijn geheugen echt niet zo goed en ten tweede
zag ik destijds het verband tussen al die huizen niet zo.) Binnenin dat grillig gevormde, holle
huizenblok was een soort binnenpark, waar ik nooit ben geweest. Vermoedelijk was het
alleen toegankelijk voor bewoners van de lagere verdiepingen. De huizen die aan het
Columbusplein lagen keken aan de achterzijde op mijn kamer uit. In de winter kon ik
inderdaad de verlichte ramen met silhouetten zien. Ik studeerde en “moest nog iets
worden”. Als ik faalde zou ik voortaan niemand zijn. Dat klinkt vreemd, maar dat beeld was
gedurende mijn gehele opvoeding ingeprent. Dat ik gewoon een baan kon hebben en geld
kon verdienen was ondenkbaar zonder een academische status. Later ontdekte ik dat het
wel degelijk mogelijk was. Dat was na mijn eigen “vlucht”. Het was niet zozeer een vlucht uit
Amsterdam, maar uit het wereldbeeld waarin mijn opvoeding me gevangen hield. Al deze
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gevoelens geef ik Wolfgang mee. Ik had het gevoel dat die mensen die vroeg opstonden om
aan het werk te gaan een echt leven hadden, terwijl dat voor mij nog niet was weggelegd.
Vele jaren later (ik was toen alsnog afgestudeerd) vertelde een directeur, die geneeskunde
had gestudeerd, me letterlijk hetzelfde. Dat hij vanuit de collegezaal naar buiten keek en
dacht : wanneer mag ik nu de echte wereld in?
Vanuit dat perspectief kan de rest van hoofdstuk 8 dus het beste worden gelezen. Daarom
heet de stad ook niet Amsterdam, maar Metropolis. Niet de fysieke stad was de gevangenis,
maar het geestelijke bouwwerk, dat me dwong om te studeren en me niet liet gaan.
pag. 109
Ik tekende veel, heel veel. Een serieuze student leek ik daardoor niet, al werden de
tekeningen wel gewaardeerd. Maar soms zei iemand dus “waarom donder je niet op naar de
kunstacademie?” Ik zag de studenten van de Rietveldacademie wel in Artis, waar zij schetsen
maakten om vat op anatomie en beweging te krijgen en waar wij kwamen om evolutie en
gedrag te bestuderen. Ik had al jaren veel getekend – vooral abstract, maar had nu de kans
om ook het ambacht te leren. Onopvallend, onder het motto van anatomische studies.
De opmerking over de krant is ook autobiografisch. Ik kon volgens mij geen abonnement
betalen, maar misschien had ik op een gegeven moment een proefabonnement. Het was
altijd een verrassing of de krant nu wel of niet kwam. Later bleek dat een algemene klacht te
zijn. Misschien verwijderden mijn hervormde hospita de krant wel, omdat deze
“katholiek”was.
pag. 110
De scene met de groep die zich plotseling tot een soort menselijk orgel formeert, is een
soort visualisering van een overweldigend angstgevoel waar ik steeds meer door werd
bevangen. Ik week af van de standaard en kon daardoor worden uitgestoten uit de
maatschappij. In mijn opvoeding was er eigenlijk geen millimeter speelruimte voor afwijkend
gedrag, voor acteren buiten de normen. De ervaringen heb ik wat gemengd met die van een
vriend, die op dezelfde manier aan paranoïde wanen leed, maar het contact met de
werkelijkheid was verloren, terwijl dat bij mij niet het geval was. Hij werd er dan ook voor
opgenomen.
pag. 111
De ervaring over het “naar buiten trekken van het ik” is eigenlijk niet in woorden te vatten,
maar is wel hoe ik op een gegeven moment alles ervoer. Ik was zelf uitgesmeerd over de
hele wereld en de hele wereld was in mij en had de plaats van mijn geest ingenomen. Het
was bepaald geen aangename ervaring.
De pleinregie die ik beschrijf (ik kende op dat moment de Tai Chi nog niet – die referentie
heb ik later bij het herschrijven aangebracht) probeert het gevoel over te brengen van “leven
en werken in een bak met stroop”. Het gevoel geremd te worden in alles, door zinloze zaken,
zelf heel goed wetend wat het eigen doel is. De extreme traagheid van de pleinregie is een
metafoor voor de eindeloze remming die uitging van het studeren, terwijl ik kunstenaar
wilde zijn… Nogmaals, de beeldende kunst heb ik vervangen door de dans, omdat dans nu
eenmaal een fundamenteler gevoelde behoefte is. Iedereen wil dansen, maar niet iedereen
wil tekenen, schilderen of ruimtelijke objecten maken.
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En mijn medestudenten wilden ook geen kunstenaar worden. Zij studeerden biologie en
chemie met een enorm fanatisme. De term “manipulator” die ik gebruik voor de
dirigentachtige figuur bij de pleinregie is opzettelijk zo negatief gekozen, want ik had het
gevoel dat ik werd gemanipuleerd, in opdracht van mijn ouders.
Aan het einde van pag. 112 ga ik weer over tot een schilderij in woorden. Ik wilde de
winterse stad het liefst schilderen – en dit semi-abstracte schilderij heeft ook bestaan – maar
hier moest ik woorden gebruiken.
Aan het begin van pag. 113 merk ik op dat Wolf bang is en hij dat aangenamer vindt, omdat
bang zijn geen angst is. Het mooie van bang zijn is inderdaad het concrete eraan. Angst is
altijd gerelateerd aan het “onbekende”.
De beschrijving van de armoedige wijk waar Erica woont is deels op eigen ervaringen
gebaseerd. Armoede bestond en bestaat wel degelijk, maar ik heb het vermengd met de
verhalen van mijn vader over het vooroorlogse Rotterdam.
Het gedrag van Erica is weer een epische verdichting van allerlei ervaringen met vrouwen,
van mijzelf en van vrienden. Of het allemaal objectief is, vraag ik me achteraf wel af.
De volgende stukken tekst (pags. 114, 115) beschrijven hoe in een paranoïde toestand alles
met elkaar klopt en naar elkaar verwijst en zo aantoont dat de hele wereld zich tegen de
persoon keert die deze wanen heeft. Ik was een tijdlang inderdaad zo paranoïde als ik
Wolfgang laat zijn, maar was me er ook steeds wel van bewust dat het niet kon kloppen.
Door de tijd heen werd dat steeds duidelijker en kon ik zelfs mijn wetenschappelijke
vaardigheden inzetten om aan mezelf te bewijzen dat ik de wereld verkeerd waarnam.
Het enorme dreunen van de tram is gewoon een feit en het stuk waar Wolfgang helemaal
door elkaar wordt geschud is bij de Weteringschans in de buurt, waar heel veel tramrails
door elkaar lopen. Gewoon weer een reëel stukje Amsterdam!
pag. 116
Het “enorm verlicht gevaarte van glas en staal” is het Amstelstation. Het blijft een
indrukwekkend gebouw. Ik heb onlangs nog een filmpje opgenomen van de wandeling van
de tramhalte tot in de grote hal.
De man die valt en wordt vertrapt is geen werkelijke gebeurtenis waaraan ik refereer. Het is
een soort allegorie op het “uit de maatschappij vallen”. Vroeger was dit wellicht een relatief
zeldzaam verschijnsel, maar sinds de kredietcrisis niet meer. Mensen worden sociaal
“vergeten en vertrapt” en horen niet meer thuis in hun oude gemeenschap.
Het gedeelte met de jutezak en de plastic tas is erg overdreven. In werkelijkheid beschikte ik
over een militaire canvas rugzak (Italiaans) die heel erg waterdicht was.
Het wachten in de hal van het Amstelstation was een bekende gebeurtenis voor me. De
bussen naar Lelystad vertrokken misschien iedere twee uur en ik kwam vaak ruim voor de
vertrektijd aan, zodat ik wel een uur moest wachten. Nu is de hal van het Amstelstation erg
mooi en indrukwekkend, dus ik geloof niet dat het allemaal zo traumatisch was als Wolf het
ervaart.
De cassis uit de automaat, die naar chloor smaakt is wel op de werkelijkheid gebaseerd.
Tegenwoordig worden er bijna alleen nog blikjes verkocht, maar toen waren en nog
automaten die een plastic bekertje vulden, net als dat nu nog met koffie wordt gedaan.
Het einde van deze novelle heb ik eerder al beschreven. Met een boek van Kafka en een
flesje rum tegen de koude, wachtte ik bij het busstation van Lelystad op de volgende bus.
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Lijn 53 naar Kampen, meen ik, waar ik de 42 naar Zwolle kon nemen. De reis van Wolfgang
verloopt niet anders.
Mijn eigen “vlucht” was trouwens minder eenvoudig. Met koffer en rugzak pendelde ik
meerdere keren tussen Amsterdam en Dronten, waar mijn ouders toen woonden. Pas een
paar maanden later woonde ik weer in Zwolle en kreeg ik, na een periode werk in de
kippenfabriek, een betere baan bij de AMRO-assurantiecentrale.
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De Ståler-synthese
Eigenlijk is dit een vreemde eend in de bijt. Het is helemaal geen diepgaande
autobiografische beschouwing, maar gewoon een soort griezelig detectiveachtig verhaal met
een maatschappijkritische ondertoon. Het gebouw waar het zich allemaal afspeelt is
gebaseerd op het “Biologisch Centrum” in Haren, waar ik een tijdlang rondliep tot ik eindelijk
naar het Zernikecomplex (toen nog met “Paddepoel” aangeduid) mocht gaan voor het
chemische deel van mijn studie.
Het gebouw in Haren bestaat nog steeds. Het was een heel merkwaardig gebouw, dat
eigenlijk uit drie langgerekte kantoorgebouwen bestond die parallel, op een redelijke
afstand van elkaar stonden. Dat het toch één gebouw was, kwam doordat ze alle drie op het
niveau van de eerste verdieping met elkaar waren verbonden door een lange glazen
luchtbrug. Of misschien was de luchtbrug gewoon het centrale gebouw, met aan
weerszijden zes subgebouwen – ze werden dan ook aangeduid als de “Vleugels A tm. F”. Hoe
dan ook een opmerkelijke constructie die rond 1970 moet zijn ontstaan. De luchtbrug liep
overigens nog door naar een vierde gebouw, dat niet uit de jaren zeventig van de vorige
eeuw stamde, maar ouder was. Het droeg de naam “zoölogisch instituut”. (Tot mijn
verbazing blijkt dat bij nazoeken ook naoorlogs te zijn: 1953.). Er was ook een mooie grote
collegezaal, maar noch de gang, noch de collegezaal was griezelig genoeg.
Alles speelt zich af in één van de vleugels, die ik was ingewikkelder heb gemaakt dan in
werkelijkheid. En ook allerlei andere details zijn eerder ontleend aan de bouwstijlen in het
toenmalige “Oostblok” dan aan de realiteit van Groningen.
Het verhaal is gepositioneerd in het pre-PC tijdperk, maar tegelijk is “de muur” gevallen. Dat
kan eigenlijk niet, maar het verhaal is blijkbaar gesitueerd in een gebied dat wel
postcommunistisch is, maar nog niet verwesterd. Dat maakte het mogelijk de warrige
politieke dimensie toe te voegen. Ik refereer ook nog eens expliciet aan de koude kernfusie,
die door Pons en Fleischman werd verkondigd in 1989.
Deze referentie is overigens niet bedoeld om een tijdperk te markeren, maar om de absurde
ideeën van prof. Ståler wat minder vreemd te maken dan ze zonder deze verwijzing zouden
zijn.
Het gevoel in een instituut te werken dat bekend is uit allerlei publicaties is me bekend en
heb ik erin verwerkt. Op de een of andere manier krijg je toch het gevoel dat beroemde
dingen ontdekt worden in grote, indrukwekkende laboratoria, zoals ze in de film te zien zijn.
In werkelijkheid wordt uit allerlei foto’s en schilderijen van bv. Pasteur, Koch, Salk of Jenner
wel duidelijk dat het allemaal erg primitief was. Maar in de 20e eeuw werden de films toch
een beetje maatgevend voor het gevoel. Dus toen ik onderzoek deed in een mooi oud, maar
niet imposant gebouw, verwachte ik niet dat daar de belangrijke immunologische
ontdekkingen waren gedaan door prof. Keunig. Ik had erover gelezen, maar toen de
artikelen samenvielen met mijn werkplek was dat een heel aparte ervaring! De hoofpersoon
noem ik in dit verhaal door de grap dan ook “Warter”, naar mijn eigen pseudoniem.
Op pag. 128 wordt gerefereerd aan allerlei onbegrijpelijke symbooltjes. Dat lijkt vergezocht,
maar in praktijk is toch alleen het directe eigen vakgebied vertrouwd. Bij het doornemen van
onderzoek uit naburige of nog minder verwante gebieden duikt al snel onbegrijpelijk jargon
op en worden symbolen gehanteerd die ofwel onbekend zijn, of bekend lijken, maar iets
anders betekenen. Zo trof ik het elektronische symbool voor een lampje aan in het
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proefschrift van een neef van me. Daar bleek het voor een wiskundige bewerking te staan.
Erg verwarrend vanuit een elektronische context.
Even later praat ik met een jongere onderzoeker over prof. Michel Ståler. Ik gebruikte een
Scandinavische naam, maar maakte de professor voor de aardigheid Fransman. Later
ontdekte ik dat het Franse bedrijf Bull (uitspraak “Büül” en niet “Boel”) zijn naam ontleende
aan de Noorse ingenieur Bull, maar dat wist ik toen nog niet.
In de pagina’s erna laat ik een stel onderzoekers, die in heel verschillende disciplines werken
discussiëren over zaken waar ze weinig verstand van hebben. De gesprekken staan dan niet
op een veel hoger niveau dan in de gemiddelde kroeg.
De rol die ik “mezelf” aanmeet in het verhaal is eigenlijk die van een workshopleider. Ik ben
inhoudelijk niet deskundig, maar probeer orde in de chaos te scheppen, zodat we verder
kunnen. Daarmee krijg ik ook de gelegenheid om de lezer snel wat mogelijke feiten te
presenteren en te laten zien dat het probleem veel groter is dan alleen een verongelukte
professor.
Het principe van een soort intelligente substantie, die er primitief uitziet ontleende ik
oorspronkelijk aan een stripverhaal, maar is in zekere zin ook terug te vinden in Solaris van
Stanislaw Lem.
Op pag. 133 gebruik ik de stukjes uit een molecuulbouwdoos om te loten. Ik heb nog steeds
zo’n doos en in praktijk pak je dingen die bij de hand zijn en voldoen. Het lijkt dus raar, maar
dat is het toch niet, al zal de lezer er wellicht anders over denken. Vervolgens kon ik het niet
laten om er wat beschouwingen vanuit de kansrekening op los te laten. Daarmee probeer ik
de wat vreemde sfeer die in een groep nerds kan bestaan wat te benadrukken.
Op pag. 134 heeft het wetenschappelijke gedoe me wel lang genoeg geduurd. Ik vond altijd
dat Stephen King te lang doorzeurde en niet genoeg opschoot (al vinden de meeste lezers
dat vast niet) en wilde overgaan naar de politieke dimensie.
Daarom suggereer ik dat ik ben aangevallen door de vreemde stof, maar toch nog leef. Dat
lijkt vreemd, maar is het niet. Vermoedelijk was het niet mogelijk de dodelijke ongevallen uit
de pers te houden, maar met allerlei licht- of zelfs zwaardgewonden lukt zoiets misschien
wel. Ik zou dan een van die verzwegen gevallen kunnen zijn.
De pagina’s erna rond ik het hele verhaal af. We worden het slachtoffer van een veel groter,
financieel belang. Het belang van een vastgoedbeheerder. Dit verhaal schreef ik ver voor de
kredietcrisis die in 2008 begon, maar daarvoor was de wereld van het “vastgoed” ook al niet
bekend om zijn subtiele werkwijze.
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Grensverleggend onderzoek
pag. 141:
Dit verhaal beschrijft voor een deel de lange reis die ik een keer maakte. Ik heb in het
voorgaande gedeelte verteld hoe ik soms vanaf het Amstelstation in Amsterdam naar Zwolle
reisde, maar dat was niet altijd mijn startpunt. Minimaal één keer vertrok ik vanaf een
busstation aan de van Musschenbroekstraat (in Amsterdam). Om mijn geheugen op te
frissen keek ik tijdens het schrijven van dit stuk even op Google streetview, maar daar waren
alleen nog een sporthal en een braakliggend terrein zichtbaar (en dat beeld is ook alweer
een paar jaar oud natuurlijk). Op Wikipedia was echter informatie te vinden: het was een
“garage van busmaatschappij Centraal Nederland”.
De oude jurist is een verzinsel. Ik associeerde de naam van de straat met het boek van Jacob
van Lennep, dat ik voor mijn eindexamen had moeten lezen (Elisabeth Musch) en daar dook
deze figuur vanzelf bij op. Waarom ik expliciet refereer aan de MAVO weet ik niet. Blijkbaar
wilde ik in het verhaal mezelf positioneren als een van die taaie volhouders die na de MAVO
stug verder gingen (er is verderop sprake van Staatsexamens). In werkelijkheid zat ik gewoon
op het “Lyceum”, waar ik vervolgens de Atheneumroute deed, maar dat komt wat verderop
nog aan de orde. Ik vroeg de weg in werkelijkheid aan heel gewone voorbijgangers.
De dame die zeker wist dat de straat niet bestond is niet helemaal uit de lucht gegrepen,
maar ik geloof dat dit ik dit alleen in Groningen heb meegemaakt en dan uiteraard met een
andere straat. Die gebeurtenis zit verderop in het verhaal en is eigenlijk gewoon verdubbeld.
Mijn gedachten over het “toestel van Musschenbroek” komen overeen met de
werkelijkheid. En ik was me op dat moment echt niet bewust van het feit dat hij ook de
uitvinder van de “Leids(ch)e fles” was (de eerste elektronische condensator, zeg maar).
pag. 142:
Zonder beelden is de sfeer van de bewuste garage van busmaatschappij Centraal Nederland
moeilijk over te brengen. Dit verhaal speelt zich af in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Ik liep langs de Wibautstraat, die toen ter plekke een grote bouwplaats was vanwege de
aanleg van de metrolijn. Het was inderdaad vooral omlopen en verdwalen. Ik was echt bang
de bus te missen (die maar een paar maal per dag naar Kampen reed, waar ik overstapte op
de bus naar Zwolle). Ik had ook daadwerkelijk die dag de kaart vooraf niet grondig genoeg
bestudeerd - er waren toen nog geen smartphones met navigatie - en de laatste meters
waren daardoor een fors probleem. De van Musschenbroekstraat is nog steeds niet
gemakkelijk te vinden, maar toen was het veel ingewikkelder. Uiteindelijk, na lang zoeken,
ontdekte ik achter een gangetje een vreemd soort hangar en daarin stonden de bussen te
wachten. Maar een zuivere garage was het niet, want er was in het gebouw een soort
stationsrestauratie, waar ik een kop koffie dronk.
Het geheel had werkelijk een “Hopperiaanse” uitstraling: het tafereel deed me denken aan
het schilderij “Automat” uit 1927 (van Edward Hopper dus), al paste ik wat dingen aan, zoals
de kleur van de hoed. In werkelijkheid was er helemaal geen meisje, maar plaatste ik mijn
vrouw in het tafereel, ondanks het feit dat ik haar pas jaren later ontmoette. Zij vond dit
verhaal maar stereotiep en had er meteen een hekel aan. Tja, wat voor de een romantisch is
vindt de ander blijkbaar seksistisch.
De enige waarheid is het tafereel is de lange zwarte mantel: die droeg ik destijds. Het was
een heel oud naoorlogs model dat tot mijn enkels reikte! En als we accepteren dat ik mijn
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vrouw in de tijd heb verplaatst kloppen haar haardracht met de pony en de uitroep “jeetje”
ook nog. En, vooruit, ook de “kniekousjes”. Die krijgen een bijna fetisjistische plek in mijn
verhaal.
pag. 143:
Vanaf het moment dat ik de bus instap is alles weer in overeenstemming met de
gebeurtenissen van toen. Ik zat doorgaans links op de derde bank, achter de chauffeur. Daar
las ik dan een boek. Alleen weet ik niet zeker of ik een zaklamp had. Volgens mij moest ik
wachten tot de bus startte en de lampen aangingen.
De opmerking over mijn voorkeur voor busreizen boven de trein is niet helemaal waar. Voor
zover ik me kan herinneren had ik gewoon niet genoeg geld voor de trein. Met de bus was
het theoretisch mogelijk voor zeven gulden(!) van Amsterdam naar Groningen te reizen, al
was dat door de lange reis- en overstaptijden vermoedelijk vrijwel ondoenlijk. Ik heb het
wellicht ooit geprobeerd (achtereenvolgens met Centraal Nederland – CN - OAD, FRAM en
GADO of zo), maar ik denk dat ik er niet in ben geslaagd. Van Zwolle naar Groningen was al
een prestatie per bus. In dit verhaal heb ik gewoon twee trajecten gecombineerd in een
soort “epische verdichting”. Overigens heb ik Groningen en Leeuwarden samengetrokken tot
Growarden. Verderop refereer ik aan Amsterdam in de samentrekking met Amersfoort:
“Amstelfoort” Als kind heb ik in Amersfoort gewoond en ik wilde de namen niet te
herkenbaar maken, maar het ging gewoon om Amsterdam en Groningen. Bij het
herschrijven van het verhaal heb ik van de guldens overigens euro’s gemaakt, die in deze
uitleg echter wat anachronistisch worden.
pag. 144:
De beschouwingen over professor van Barneveld zijn min of meer uit mijn duim gezogen, al
zijn er wel wat parallellen met mijn eigen leven. Zo deed ik geen Mavo en Staatsexamen. Ik
werkte nadat ik van Amsterdam naar Zwolle verhuisde bij de “ABN-AMRO
assurantiecentrale” en niet op een advocatenkantoor. En ik studeerde geen natuurkunde,
maar biochemie. Toch heb ik me, samen met collega’s wel degelijk bezig gehouden met de
relatie tussen kwantummechanica en de relativiteitstheorie en aanverwante zaken, zoals
elektromagnetisme. We hebben er alleen nooit echt iets mee gedaan. Er moest brood op de
plank komen en dat lukt beter met prozaïsche activiteiten als het rapporteren van
bedrijfsgegevens.
pag. 145:
Net als in “de vijandige verstarring” is de winderige vlakte waar we overstappen het Lelystad
van toen. De afgelopen jaren heb ik de plek teruggevonden en die blijkt inmiddels gewoon
midden in de bebouwde kom te liggen. Nog steeds naast een supermarkt, maar die is nu
onderdeel van een groot winkelcentrum.
pag. 146/147:
De halte in de provinciehoofdstad, waar de bus lang blijft staan is in Zwolle. Als het kermis
was in Zwolle, ontstond een sfeer zoals beschreven. Voor een bezoekje aan de binnenstad
moest nog wel even een wandeling worden gemaakt langs de Burgemeester van
Roijensingel en de Luttekestraat. De Grote Markt bestaat in Zwolle, maar de Botermarkt niet
– dat is in werkelijkheid de Melkmarkt.
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Bij het station was er destijds een klein patatloket met een bescheiden automatenmuur (ik
ben onlangs nog bij het station geweest, maar of deze snackhoek er nog was herinner ik me
niet). Ze hadden daar de àller-lekkerste satésaus en ik ben er vaak geweest voor een “patatje
pindasaus”.
Het “doen m’jong” is een knipoog naar het Zwolse accent dat hier en daar nog te horen is –
in Zwolle dan. Het tafereel met de man die wordt weggesleurd door zijn vrouw omdat hij de
gokkasten niet los kan laten is weer op een werkelijke observatie gebaseerd. Scherp herinner
ik het me niet mee, maar het was verontrustend. In die tijd was de gokverslaving alleen nog
geen erkende aandoening. Overigens had ik bij mijn eerste kennismaking met de
bulldozertjes ook moeite om te stoppen, maar ik lijk weinig aanleg voor verslavingen te
hebben. De ervaring met het “hartstikke onzuivere geweer”, waarmee ik feilloos raak schoot
is eveneens op een eigen ervaring gebaseerd. Kermismensen werden nogal eens vals
beschuldigd. De bloemen gaf ik destijds weg, maar niet aan een bejaarde voorbijganger. Ik
denk aan kinderen. De opmerking dat ik “ze altijd eerst moet laten praten” is afkomstig van
een dronken cafébezoeker in Amsterdam, maar paste hier goed.
pag. 148/149:
Het volgende stuk van het verhaal is misschien niet helemaal verzonnen, maar is ondenkbaar
in combinatie met een busreis van Amsterdam naar Groningen. Het zou al een
onvoorstelbare prestatie zijn geweest om dat op één dag te doen, maar de bus zou daarna
zeker niet zomaar verder zijn gereden. Het hoofdstation was beslist de eindhalte. Ik heb op
dat punt er een derde reis aangeplakt naar het dorpje Garmerwolde waar ik later niet ver
vandaan woonde (de Groninger wijk Lewenborg is er via een fietspaadje van een paar
kilometer mee verbonden).
De hevige mist stamt van een andere gebeurtenis, maar de klokkentoren bestaat wel. Deze
werd zelden geluid, vermoedelijk alleen met begrafenissen.
De scene met de vreemde figuur is bijna helemaal verzonnen, hoewel ik zelf ooit door het
overhalen van een schakelaar in onze kerk in Zwolle de torenklok in werking stelde. De
ervaringen met het in de sloot belanden om vervolgens met soppende schoenen verder te
lopen zullen veel mensen wel bekend voorkomen. De verwarmingsroosters in bussen zijn
dan erg prettig.
pag. 150/151:
De liftscene is een verzinsel, maar het kraakpand, dat pas echt fantasie lijkt, is daarentegen
geheel op werkelijke ervaringen gebaseerd. Een vriend van me, die Jeroen heette en geen
Henk, was naar Groningen verhuisd en woonde in de oude Fongersfabriek aan de Hereweg.
Die is later heel mooi gerestaureerd tot een appartementencomplex en lijkt in niets meer op
de bouwval die ik beschrijf. Het vernielen van vloeren, ramen en trappen was destijds een
beproefde methode om krakers het leven zuur te maken.
Ik kwam destijds laat in de avond aan en las op een briefje van Jeroen dat hij was verhuisd.
Niet naar de Domineesteeg, maar naar de Kostersgang, die in Groningen ergens tussen de
Rademarkt en de Winschoterkade loopt. Helemaal geen kleine straat, maar het huis waar hij
woonde lag in het laatste stukje na een kruispunt, dat meer een steegje was. Heel lang heb
ik gedacht ik dat alleen dit stukje “Kostersgang” heette en verbaasde me erover dat alleen
de nummers 7 en 7a voorkwamen. Veel later werd me pas duidelijk dat de straat in het
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verlengde ook zo heette en dat daar andere de nummers te vinden waren, maar alleen het
laatste stukje was een echte “gang”. De rest was een gewone straat.
pag. 152:
Ik dwaalde die nacht rond en vond het adres niet. Er was daadwerkelijk een plattegrond van
de stad en in de stratenindex was om een of andere reden geen Kostersgang te vinden. Bij
die zoektocht was er ook echt een taxichauffeur die me verzekerde dat er in Groningen géén
Kostersgang bestond, terwijl ik toch echt in de buurt was. Aangezien ik nog niemand kende
in de stad liep ik uiteindelijk maar weer terug naar het kraakpand. Een stevige wandeling,
maar ik had geen keus. Het was behoorlijk koud, maar ik vond de fauteuil die ik beschrijf.
Mijn voeten had ik op wat planken, omdat de koude optrok en ik sliep echt onder wat
kranten. Dat is overigens behoorlijk comfortabel, omdat het papier de warmte goed
vasthoudt zolang je maar niet beweegt. Als de kranten verschuiven is het afgelopen met de
warmte. Het vroege vertrek klopt ook, maar de rest moet toch weer een verzinsel zijn. Ik
ging niet op bezoek en denk dat ik de volgende ochtend opnieuw op zoek ben gegaan naar
de Kostersgang. Uiteindelijk vond ik het adres.
pag. 153/154:
De ontmoeting met professor Barneveld is gebaseerd op een gebeurtenis die veel later
plaatsvond. Ik zou toen immunologisch onderzoek gaan doen in het histologisch
laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen en ging mezelf daar voorstellen. Het was
geen oud schoolgebouw, maar een universiteitsgebouw dat uit het begin van de 20e eeuw
stamde. Er waren nog glas-in-lood ramen en de muren waren met oude, deels kleurig
geglazuurde tegels bedekt. In de muur beneden was een grote natuurstenen plaat
aangebracht, waarin een spreuk van Waldeyer was gehouwen: “nicht hasten, nicht rasten”.
De sfeer was destijds, begin tachtiger jaren van de 20e eeuw, nog die van honderd jaar
eerder. Al was de inrichting van het laboratorium juist ongekend modern en werd er
onderzoek op wereldniveau uitgevoerd! Het gebouw moest wijken voor de vooruitgang,
maar een zustercomplex, het “anatomisch en embryologisch laboratorium” is voor zover ik
weet deels bewaard gebleven en geeft nog een indruk van de sfeer.
pag. 155/156:
Het gesprek met professor Barneveld zal niet iedereen interesseren, maar het was een
onderwerp dat me boeide en ik permitteerde me enige uitwijding. Eigenlijk vertelt hij dingen
die ik wil zeggen, terwijl ik mezelf als hoofdpersoon er wat verbaasd bij laat zitten. Degenen
die het allemaal saai vonden kregen bij het lezen dan toch de indruk van een “zeer
wetenschappelijke omgeving”. Op het eind van het gesprek wordt het allemaal nogal Science
Fiction. In tegenstelling tot mijn kennismaking op het Histologisch Laboratorium, waar ik
vervolgens anderhalf jaar onderzoek heb gedaan, laat ik de “ik” figuur uit het verhaal
gedemotiveerd vertrekken.
pag. 157:
De rest van het verhaal, waarin de ik-figuur, die Anton blijkt te heten Suzie ontmoet, is fictie.
Al is Musschenbroek dus wel degelijk de uitvinder van de Leidse fles!
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Het grote werk
Dit toneelstuk toont hoe een adellijke mediëviste op leeftijd een groep pseudo-kunstenaars
manipuleert. Het is haar weg naar de “steen der wijzen”.
Hoewel het in het boek een toneelstuk is, was het in eerste instantie een novelle. Het
beschreef echter zoveel interactie tussen personen en bevatte daardoor zoveel dialogen, dat
ik het uiteindelijk omzette naar een toneelstuk. Een lastig toneelstuk, omdat er zoveel
verschillende invalshoeken zijn en locaties zijn. Maar daarbij moet ik opmerken dat in de tijd
waarin ik het schreef het realisme had afgedaan. Door een paar meubels te verplaatsen bij
open doek, kon er al een andere ruimte worden gesuggereerd. Uitgaande van een dergelijke
werkwijze voelde ik me niet geremd.
De opzet van het stuk is totaal niet modern. Het heeft een traditionele opbouw, zij het dat
de wetten van Aristoteles met de voeten getreden zijn. Geen eenheid van plaats, tijd of
handeling!
Aan het begin van het boek worden de personages gepresenteerd, met hun eigenschappen.
Mevrouw Aenhout is v.w.b. haar uiterlijk gebaseerd op twee oudere dames die ik op
verschillende momenten ontmoette. De eerste was de hospita van een vriend van me, die in
de stadionbuurt in Amsterdam woonde. Zelf vond ik het een vriendelijke, aantrekkelijke
dame. Ze was weduwe en leek alleen uiterlijk op mevrouw Aenhout.
De andere dame, vermoedelijk ook rond de zestig, was lid van een kunstenaarsvereniging in
Zwolle. Aangezien ik ook lid was, kwam ik haar daar tegen. Haar man kwam meestal met
haar mee, maar las een boek omdat hij niet wilde tekenen of schilderen. Deze dame was vrij
deftig en ook in goeden doen, denk ik. Ook in haar geval is de gelijkenis uiterlijk. Het
manipulatieve van mevrouw Aenhout is pas later in haar karakter gekomen en niet op
bestaande personen gebaseerd voor zover ik weet. Het was meer een logische ontwikkeling.
De andere personages zijn losjes gebaseerd op de karakters van mensen in mijn omgeving
en ook ikzelf ben erin verwerkt, maar alles is door elkaar geroerd en aangepast. Hier en daar
zullen lezers of toeschouwers wellicht vrij letterlijke uitspraken te herkennen.
De eerste scène is achteraf aangebracht en heeft een beetje de functie van de “Prolog im
Himmel” in Goethes Faust. Veel andere toneelstukken maken ook gebruik van dit principe,
om de lezer of toeschouwer alvast te informeren over de context van wat er staat te
gebeuren. Zonder de eerste scene zou het erg lang duren voor de intenties van mevrouw
Aenhout duidelijk werden – of misschien zouden ze zelfs verborgen blijven.
Als we de lijst van personen verder bekijken is er eigenlijk een tweedeling te zien. Een fors
aantal personen is ofwel “would-be” kunstenaar (zoals bv. Aernout), of heeft een wat
onduidelijke status. Er zijn ook een paar echte kunstenaars (Frederike, Philip, Emma en
Asta), maar over hun kwaliteiten valt nog te twisten. Kort samengevat is het nu niet bepaald
de top en dat is precies wat mevrouw Aenhout zocht. Jonge ambitieuze mensen die nog
kneedbaar zijn.
Dit uitgangspunt is van alle tijden. Of het nu gaat om oorlog voeren, het realiseren van grote
bouwwerken bouwen of carrière maken op een advocatenkantoor dan wel
accountancyfirma, er is altijd sprake van een wedloop. Uiteraard moet er een beloning zijn
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voor de winnaar, want anders zouden toekomstige generaties zich niet meer uit laten
buiten, maar het credo blijft eigenlijk “veel beloven en weinig geven, doet een gek in
vreugde leven”. Alleen gaat het bij de voorbeelden die ik aanhaal om het resultaat. Er moet
werk worden verzet en de tegenprestatie moet groot lijken, maar in werkelijkheid weinig
kosten. Bij mevrouw Aenhout gaat het toch vooral om het proces. Ze is als een Romeinse
keizer die een gladiatorengevecht bijwoont. De salon is voor haar een spel, waarbij ze een
strijd op leven en dood kan aanschouwen. Dat is ook de reden dat ze niet kiest voor
veelbelovende of gevestigde kunstenaars, maar meer voor mensen die dit stadium heel
graag willen bereiken.
In die zin kan het stuk dus op twee manieren worden ervaren:
- vrij kwaadaardig, vanuit de positie van mevrouw Aenhout die neerkijkt op de krioelende
massa en ervan geniet. Een beetje als in “the third man” van Orson Welles.
- vanuit de betrokkenen, die elkaars concurrenten om aandacht en erkenning zijn, ook al
verschillen hun disciplines.
Nu is er wel een stoorzender in de vorm van Asta Pelver. Haar naam is ontleend aan die van
Asta Nielsen – een beroemde actrice van Deense afkomst die aan het begin van de 19e eeuw
in stomme films speelde. Het “Pelver is een beetje ontleend aan Pelvis, zoals in “Elvis the
Pelvis” (pelvis is de wetenschappelijke term voor het bekken). Deze Asta lijkt vooral van
drank te houden en weinig te acteren, maar juist daarmee raakt ze de enige zwakke plek van
mevrouw Aenhout: haar vader die alcoholist was. In de eerste scène is hier al naar gehint
met “hij was net zo goed familie van jou”. Asta lijkt mevrouw Aenhout hiermee tot op zekere
hoogte te kunnen chanteren.
Overigens is Asta tot op zekere hoogte ook een tegenhanger van Roderick, die misschien
goed gekleed gaat, maar weinig lijkt te presteren. In Roderick heb ik mijn eigen ijdelheid wat
benadrukt.
In het eerste tafereel van de tweede scene worden Ernst en Aernout wat in de grondverf
gezet. Het onzekere gedrag van Aernout en het schreeuwerig intellectuele van Ernst (de
opmerking dat de gedichten van Goethe zwart/wit zijn kan zo uit een Woody Allen film
komen) contrasteren, maar ze kunnen wel met elkaar overweg.
Hoewel ik er niet meer over rep in het toneelstuk, speelde dit deel zich eigenlijk af in het
kasteel van Landgoed Twickel, bij Delden.
Het museum waar Aernout het over heeft is “het Nijenhuis” bij Heino, dat vroeger in het
koetshuis was gevestigd. Tegenwoordig is het kasteel daar als museum ingericht, maar dat is
niet relevant. De opmerking over “de witten” is een vage echo van wat me opviel aan een
schilderij van Weissenbruch. Door loodwit (een gelig wit) en zinkwit naast elkaar te
gebruiken (titaanwit was er nog niet) kregen de wolken een speciale sfeer. Ik had het er
destijds over met de suppoost, die toen vroeg of ik zelf schilderde. Wellicht was deze
suppoost in werkelijkheid een vrijwilliger van de Fundatie en schilderde hij zelf ook. Allemaal
behoorlijk verhaspeld dus!
Emma en Philip worden in het volgende tafereel ook meteen neergezet als bepaalde types.
De zeur-opmerking van Emma over “kwaliteit” stamt nog uit het Yuppie-tijdperk. En de
opmerking van Philip over de “akoestiek” raakt eigenlijk ook kant noch wal. Er zijn genoeg
grote musici die bereid waren in beroerde ruimten te spelen.
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Charles wordt meteen als een dwangmatig type neergezet en nog een tafereel later is
duidelijk dat Reem graag overal Engelse woorden doorheen gooit.
Willem en Walter lijken ook geen problemen met elkaar te hebben. Willem maakt meteen
duidelijk dat hij oorspronkelijk wil zijn, maar de nuchtere reactie van Walter brengt hem niet
van zijn stuk. Het lijkt meer een pose te zijn dan een fundamentele overtuiging.
Vermoedelijk is Walter mij het sympathiekst en heb ik de anderen bepaalde rare trekjes van
mezelf, zoals ik vroeger was, meegegeven. En eigenlijk waren dat de eigenschappen die ik in
het begin presenteer zoals onzekerheid, dwangmatige zucht naar kennis en streven naar
oorspronkelijkheid. En hoewel ik niet graag met Engelse woorden smijt, is er zelfs in Reem
het een en ander van mezelf herkenbaar.
In de derde scène wordt de onoprechtheid van mevrouw Aenhout meteen al duidelijk,
omdat de eerste scène voorkennis geeft. Ze hangt een mooi altruïstisch verhaal op en de
aanwezigen lijken erin te trappen ondanks hun kritische opmerkingen. Op de een of andere
manier weet ze de vlam in de pan te krijgen, want er komt min of meer een discussie op
gang. In feite is het geen echte discussie maar meer ordinair gekat op elkaar. Er lijkt ook
sprake te zijn van een zekere jaloezie.
In de opmerking van Aernout zit een klein speldenprikje. Toen ik klein was, diende een
gedicht te worden “gedeclameerd” of te worden “voorgedragen”, maar ergens in de jaren
zeventig kwam de term “zeggen” in zwang. Er werden alleen nog gedichten “gezegd”, wat
eerst origineel leek, maar vervolgens een soort valse bescheidenheid leek uit te drukken.
Het gedicht van Aernout is speciaal voor dit toneelstuk gemaakt en doet opzettelijk wat
denken aan onder meer Paul van Ostaijen.
Dat de etsen van Ernst refereren aan de oude Joodse gemeenschap in Amsterdam, komt
doordat een vriend van me zich erg concentreerde op het Jodendom. Dat had te maken met
een verre afstamming.
Het betoog van Asta komt niet helemaal serieus over, maar zou ontleend kunnen zijn aan
het tijdschrift “Opzij” rond de jaren tachtig. Het feminisme werd toen breed aangehangen en
kon allerminst van redelijkheid worden beticht. De meest absurde standpunten werden
uitgedragen maar gepresenteerd alsof het wetenschappelijke feiten waren.
De sfeer wordt niet echt prettig en men smijt met intellectuele flarden. Misschien om indruk
te maken, maar misschien ook uit gewoonte. In studentenkringen wordt er soms zo gepraat
(vooral na wat drank) en ik heb geprobeerd die sfeer te vangen. Het gedicht dat mevrouw
Aenhout even later citeert was trouwens wel een echt gedicht van mijzelf, geloof ik. Dus niet
speciaal voor dit toneelstuk gemaakt.
De venijnige aanval van mevrouw Aenhout op Frederike Vlosch is wellicht bedoeld om haar
niet de gelegenheid te geven zich te onttrekken aan de interactie. Doordat ze piano speelt
valt dat immers niet zo snel op.
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In de eerste scène van de tweede acte laat ik Natalja ook even praten in de lijn van het
feminisme zoals dat in de vorige eeuw bestond. Onredelijk en aggressief. Toch lijkt Natalja
door te hebben dat er iets niet in orde is met mevrouw Aenhout en eigenlijk weet Walter dat
ook wel.
De taferelen die Ernst bespreekt hebben betrekking op gebeurtenissen uit zijn jeugd en zijn
geïnspireerd door de bijbel. Hoewel dat lijkt te horen bij wat ik eerder zei, de obsessie met
de Joodse cultuur en religie, is dat nu niet het geval. Het zijn namelijk gebeurtenissen uit
mijn eigen jeugd. Ik kreeg op school “bijbelse geschiedenis” en daarvoor werd er thuis al uit
de kinderbijbel gelezen, dus ik was heel vertrouwd met de verhalen, maar ik nam ze wat
letterlijk en betrok het op mijzelf. Of eigenlijk gaf ik mezelf een soort rol bij het naspelen van
de verhalen uit de bijbel. Op zich niet vreemd voor kinderen die net naar de basisschool
gaan, denk ik. Het leken me geschikte verhalen om hier in te weven.
Het intellectuele gehakketak komt vervolgens weer op gang en het is inhoudelijk nauwelijks
interessant, maar tegen het eind van de tweede scène wordt de spanning tussen mevrouw
Aenhout en haar nicht (Asta) duidelijker. Asta is een hinderlijke factor die zich niet laat
uitbannen.
In de derde scène zijn enkele personen bij elkaar buiten de salon om. Ineens is het vreemde,
opgefokte gedrag er niet meer. Nu blijkt dat de leden van de salon nauwelijks kunstenaars
zijn, al doen ze hun best. De vraag is natuurlijk wanneer iemand kunstenaar is, maar veel
mensen vragen meteen naar een opleiding of zelfs een diploma en dat maakt sommige
kunstenaars behoorlijk onzeker. Sterker nog, bij allerlei officiële opdrachten is een diploma
vaak een eis. Het is dus niet zo vreemd dat ook deze personen onzeker zijn.
Door allerlei verbanden te leggen beginnen ze te vermoeden wat er aan de hand is, maar
sommige zaken kunnen wellicht gewoon fantasie zijn. Dat Frederieke kwaad wordt is
natuurlijk omdat ze zich ergert, maar dit leidt meteen tot extra analyses.
In de derde akte randt mevrouw Aenhout Reem min of meer aan. Hij blijkt ergens uit de
“bible belt” afkomstig te zijn en kan het niet aan. Dit is direct op mijn eigen gevoelens
gebaseerd, die door mijn strenge opvoeding worden bepaald – nog steeds, ook zonder de
religieuze ondergrond. Ik stelde mezelf voor hoe ik zou reageren in een dergelijke situatie en
heb dat beschreven. Het vele Engels van Reem is overigens ontleend aan een andere vriend
van me. Zelf zal ik eerder Duits of Frans gebruiken.
In de volgende scène is de groep weer bij elkaar, maar Charles ontbreekt en Reem wordt
effectief weggewerkt door mevrouw Aenhout. Ze lijkt te genieten van haar macht. De sfeer
wordt weer pseudo-intellectueel en tegelijk beneveld. Ik refereer aan het feit dat Asta is
genoemd naar Asta Nielsen. Tegen het einde worden er teksten uit oude Alchemistische
geschriften geciteerd door mevrouw Aenhout. Daarmee wordt een verband gelegd met wat
ze in de salon aan het doen is. Carl Gustav Jung zei dat de alchemie een psychisch proces
betrof en geen fysieke werkelijkheid. Mevrouw Aenhout onderzoekt dit in feite en wil op die
manier de “steen der wijzen” in bezit krijgen.
Dit idee is niet helemaal uit de lucht komen vallen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw
was er ook zoiets als de “sensitivity training”. Mensen moesten in zo’n lange, soms
meerdaagse sessie “geheel worden afgebroken” om vervolgens weer opnieuw te worden
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“opgebouwd”. Het deed behoorlijk sektarisch aan en richtte veel schade aan, in tegenstelling
tot wat de naam doet vermoeden. Mijn vader werd ook aan zo’n training onderworpen
omdat hij toen een baan als maatschappelijk werker had. Zelfs indirect had de training een
schadelijke uitwerking en ik heb het onderwerp verwerkt in dit toneelstuk. Verderop verwijs
ik er overigens expliciet naar.
Aan het eind van de derde acte wordt er wat inzicht gegeven in de plannen van mevrouw
Aenhout. De onbekende, haar broer, is eigenlijk om die reden aanwezig in het toneelstuk,
maar als redelijke verklaring dient het feit dat hij horoscopen kan trekken. Iets wat mevrouw
Aenhout als echte “alfa” niet goed kan. Horoscopen werden veel gebruikt in de alchemie.
Overigens passen de antroposofen ze ook nog steeds toe om vergelijkbare redenen: het
ontdekken van de juiste momenten voor bepaalde handelingen (zoals zaaien en oogsten).
In de vierde acte zitten er weer enkele leden van de salon in een privé-bijeenkomst. Ze
vinden geen van allen de gang van zaken prettig en op een gegeven moment ontstaat het
vermoeden dat het allemaal niet toevallig is.
Ik wilde het deze kant op laten gaan, omdat ik weet dat er mensen zijn die anderen kunnen
manipuleren. Vaak verzetten de gemanipuleerden zich niet. Dit kan om allerlei redenen het
geval zijn (opvoeding in combinatie met normen en waarden, gemakzucht, angst voor het
onbekende, tevredenheid met de situatie). Ik wilde juist dat er wel verzet ontstond en laat
hier de kiem ontstaan.
Het zal allemaal wel erg interessant zijn wat mevrouw Aenhout doet en misschien zou het
haar kunnen lukken, maar we leven niet meer in de Middeleeuwen en hebben andere
normen. Het is inmiddels wel duidelijk dat mevrouw Aenhout mijn sympathie niet heeft, ook
al is ze een indrukwekkend personage, met vele kwaliteiten en is ze in dat opzicht
bewonderenswaardig. De tegenkracht die haar nicht Asta vertegenwoordigde was niet
structureel genoeg en vooral persoonlijk gericht. Het vormde een bedreiging voor mevrouw
Aenhouts plannen, maar Asta was een probleem dat moest worden opgelost. Als alle leden
van de salon zich zouden verzetten, was mevrouw Aenhout pas echt machteloos. Zo ver is
het hier alleen nog lang niet!
De kiem van het verzet die ik net noemde is eigenlijk gelegd door Charles. Dat is een beetje
een woordgrapje. Ik heb één van de personages dezelfde naam gegeven als mijn
pseudoniem. In feite ben ik als schrijver het dus, die de aanzet geeft tot de val van mevrouw
Aenhout.
De opmerking van Frederieke, dat ze nog moet optreden in een restaurant is aan de
dagelijkse werkelijkheid ontleend. Ik kende meerdere mensen die aan het conservatorium
hadden gestudeerd en het is dan niet eenvoudig om geld te verdienen met muziek. Een
optreden in een restaurant of bij een feest levert dan toch weer wat inkomen op.
In de tweede scène komen Walter en Natalja (vaak afgekort tot Talja) voor. Wat ik daar
probeer neer te zetten is een typisch half-agressief jaren zeventig gesprek met feministische
elementen. Ook in yuppie-kringen werd wel op een vergelijkbare wijze geconverseerd.
De derde scène is gewijd aan Aernout. We krijgen wat meer inzicht in zijn wanhopig
verlangen om een kunstenaar te zijn, maar tegelijk is hij veel te kritisch op zichzelf en lijdt
hevig onder de gevolgen. Iets wat door “de salon” natuurlijk nog wordt versterkt.
In zekere zin presenteer ik hier mijn eigen twijfels. Zoals veel jonge mensen wist ik, toen ik
rond de twintig was, niet of ik dichter, schrijver of beeldend kunstenaar wilde zijn. Muziek
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begon al naar de achtergrond te verdwijnen. Ik had zoveel techniek geleerd op dit gebied dat
ik me er niet van los kon maken. Experimenten à la John Cage (waar ik toen nog maar weinig
van wist) werden streng veroordeeld en ik durfde me niet totaal aan de gevestigde orde te
onttrekken. Overigens heeft al die techniek me geen kwaad gedaan en ik luister graag naar
nieuwe ontdekkingen in allerlei genres.
Vreemd genoeg kreeg die gevestigde orde bij de beeldende kunst geen vat op me, hoewel ik
ook op dat gebied technieken had geleerd. Bij dichten en schrijven was dit losmaken nog
veel lastiger, want er bestond een reeks conservatieve poortwachters in de vorm van
uitgevers, die bepaalde normen hanteerden. In mijn beleving kwamen er daardoor in de
jaren tachtig en negentig veel “knap geconstrueerde romans” op de markt, die weinig
voorstelden en nu allang vergeten zijn. De meer onbegrijpelijke en chaotische werken
hebben de tand des tijds veel beter doorstaan.
Overigens wil het feit dat ik “niet in het model paste”, niet zeggen dat ik toch eigenlijk erg
goed was. Ik ben een ander soort schrijver dan het literaire slag en heb me dus gericht op
zakelijke geschriften. Het dichten verdween al veel eerder en heel spontaan. Het schrijven
van verhalen en novelles liet ik bewust voor wat het was toen ik ongeveer veertig was.
Alleen de beeldende kunst bleef toen nog over… Intussen was ik weerbaarder geworden en
ging mijn eigen gang. Aernout is nog lang niet zover en zal misschien ook nooit zover komen.
Geen idee eigenlijk.
Ook in het derde tafereel ligt iets van mezelf, maar dan meer op het persoonlijke vlak. De
enorm strikte normen en waarden uit het streng protestantse milieu laten soms geen uitweg
toe als er tussen twee kwaden moet worden gekozen. Reem weet zich geen raad met de
toenaderingen van mevrouw Aenhout. Hij is allerminst geschikt voor het leven van een
bohemien. Zelf ervoer ik in mijn studietijd vaak hoe de normen en waarden van thuis en
dagelijkse praktijk op allerlei gebieden met elkaar botsten. Het feit dat Japanners zelfmoord
pleegden bij gezichtsverlies kwam me dan ook helemaal niet vreemd voor. In zulke gevallen
was er immers net zo goed sprake van falen in het licht van de normen en waarden van de
omgeving, die als absoluut werden ervaren. Later werd dit bij mij doorbroken. Als je een tijd
zonder eten komt te zitten ga je bepaalde normen nog eens heroverwegen, maar Reem is
nog jong en lijdt nog hevig onder deze tegengestelde krachten.
In het vierde tafereel zet ik de feministische agressie van Natalja nog wat verder aan
tegenover het passieve van Walter. Daardoor wordt Walter wel gered uit de klauwen van
mevrouw Aenhout.
De opmerking van Walter, dat mevrouw Aenhout Reem een bredere kijk op wereld wil
geven is niet onzinnig. Dit argument heb ik veel vaker gehoord. Mensen met andere
opvattingen willen degene die teveel beklemd is in een bepaald cultuurpatroon “bevrijden”.
Dat kan iemand uiteindelijk gelukkiger maken en als iemand zich niet gelukkig voelt is het
een optie, maar het gaat niet op voor mensen die tevreden en gelukkig zijn. Daar kan het
meer schade aanrichten dan goed doen. De mens past zich doorgaans goed aan en is
gelukkig binnen de gestelde kaders. “Bevrijden” is dan alleen iets vanuit het perspectief van
de buitenstaander, die de situatie van de ander als een gevangenis ervaart. Maar voor de
ander kan het juist ook veilig zijn.
In één van de afleveringen van “Arman en Ilva” van The Tjong King en Lou Hartog van Banda
wordt er ook een vrouw “bevrijd” uit een of andere post-apocalyptische gemeenschap in
een flatgebouw. Het blijkt geen succes te zijn…
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Uiteindelijk blijven de bedoelingen van mevrouw Aenhout op dit punt onzeker voor de leden
van de salon. Alleen niet voor de kijkers/lezers, want die weten dat Natalja dicht bij de
waarheid zit met haar opmerking op het eind: “Dat mens is een machtswellusteling die jullie
stuk voor stuk wil pletten. Ze heeft allemaal van die aarzelaars uitgezocht. Van die
afwachters en onzekere types die ze kan manipuleren met hun angsten. Allemaal types die
hun achilleshielen op een dienblaadje voor zich uitdragen.”
In scène drie lijkt het alsof ik Jomanda opvoer, maar dit is geschreven voordat Jomanda
breed bekend was. Ik denk eigenlijk dat dit beeld van de blauwe tulen jurk universeel is en
dat Jomanda dat goed heeft opgepakt. Ik gebruik het beeld hier ook.
Het laatste deel beschrijft een soort ritueel dat bij veel geheime genootschappen ook
voorkomt. Doorgaans onschuldig van aard en in ieder geval niet schadelijk voor degene die
wordt ingewijd. Alleen ligt het bij mevrouw Aenhout anders, want zij gebruikt de leden van
de salon als materiaal voor haar experimenten.
Ik kon bij het schrijven de meeste personen redden door ze kritisch te laten kijken naar wat
er gebeurde, maar Ernst en Frederieke willen zo graag carrière maken, dat ze hun ziel zelfs
aan de duivel willen verkopen.
Om ze nog een kans te geven voer ik alsnog Asta op, die de boodschapster is van alle
angstige vermoedens die binnen de groep leven. Ondanks haar voorliefde voor alcohol is ze
in staat gebleken de puzzelstukjes samen te voegen en de macht van mevrouw Aenhout te
breken. Of eigenlijk, bijna te breken want Frederieke is me ontglipt. Bij het schrijven leek
Frederieke op een studiegenote, Leonieke, die fanatiek roeide. Haar naam was ontleend aan
haar sterrenbeeld, Leo, maar eigenlijk is er geen enkele overeenkomst tussen haar en dit
personage. Ik heb veel meer karaktertrekken, gedragingen en uiterlijke eigenschappen van
mensen in mijn omgeving gebruikt, omdat het gewoon handig was.
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De korte verhalen
Hoe een dreiging werd afgewend
Dit verhaal moet ik ergens in de periode rond mijn afstuderen hebben geschreven. Hoewel ik
biochemie deed, hoorden daar ook de vakken gedragsfysiologie en ethologie bij. Van dat
laatste is me voor zover ik weet een college over het gedrag van koolmezen bijgebleven, dat
hier in is verwerkt. Maar behalve dat zitten er natuurlijk veel menselijke aspecten in, die
verwijzen naar het militante feminisme uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Verder stond
de sociobiologie destijds in de belangstelling en ook dat heb ik erin verwerkt. Het verhaal
gaat daardoor eigenlijk veel minder over koolmezen dan op het eerste gezicht het geval is.
Als grapje zijn de namen van de koolmeespaartjes alle een anagram van “koolmees”.
Het nogal cynische einde is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Biologen bedienden zich
vroeger van dergelijke methoden (hele kolonies dieren uitroeien of zelfs alle planten en
dieren op een heel eilandje uitroeien). De opmerking dat de biologie zich met 99% van de
gevallen bezighoudt is uit het college van een hoogleraar afkomstig.

Staatsgeheim
Dit verhaal is geschreven vanuit het perspectief van een jonge Duitse onderzoeker. Ik heb
zelfs nooit in Leipzig gewoond, maar het was een romantische stad om te kiezen, vond ik.
Toen ik het schreef lag Leipzig trouwens nog in de “DDR”.
De vreemde hallucinaties zijn deels ontleend aan ervaringen van verschillende personen,
maar de scene rond het orgelspel, waarbij het ook binnen regent, is afkomstig uit een eigen
droom. Hetzelfde geldt voor het “vierstrengenpaard”. Ik had overdag een soort Afghaanse
windhond zien lopen en die kwam in mijn droom terug als een heel mager wezen, met hoge
poten, dat van een soort grote pijpenragers was gemaakt (die ijzerdraadjes die helemaal
omgeven zijn door katoenen draadjes die massaal naar buiten steken). Welk deel droom is
en welk deel ik er zelf bij het verzonnen weet ik inmiddels niet meer, bijvoorbeeld het deel
van de camembert met oogjes.
Het feit dat een chemische industrie de oorzaak kan zijn van hallucinaties is niet zo ver
gezocht. Enkele decennia geleden werden de meest vreemde stoffen geloosd in de
atmosfeer en het Oostblok was er ongetwijfeld nog wat enthousiaster mee dan WestEuropa. Het medicijn dat de “trip” onderdrukt werd destijds nog toegepast, zij het niet vaak
meer vanwege vermeende bijwerkingen.
Ook het deel over een ander proces, waardoor er een – niet hallucinogeen - spiegelbeeldmolecuul (enantiomeer) van de werkzame stof vrij zou komen is op feiten gebaseerd.
Hoewel ik geen specifiek chemisch proces voor ogen had, zijn er voorbeelden denkbaar.
Aan het eind van het verhaal is het niet helemaal duidelijk of de hallucinaties toch
verdergaan, of dat de vorst nogal excentriek is. Zelf houdt ik het op het laatste.
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Gemeenschappelijke inleiding op de vier verwante verhalen hierna:
“Het uitbannen van defecten”, ”De generaal en de danser”, “Het verplaatsen van een steen”
en “Redding”
Hoewel ik de verhalen hieronder afzonderlijk van toelichting en commentaar zal voorzien, is
het goed om op te merken dat ze alle vier min of meer hetzelfde thema hebben, namelijk de
manier waarop de overheid werkt. De overheid is inefficiënt, omdat er heel hoge eisen
worden gesteld aan kwaliteit van het handelen, de rechtvaardigheid in die zin dat
bevolkingsgroepen niet onredelijk worden bevoordeeld of benadeeld, het acteren binnen
wettelijke kaders en traceerbaarheid, omdat bewezen moet kunnen worden hoe is
gehandeld en hoe besluiten tot stand zijn gekomen. Het is de manier die we uiteindelijk als
maatschappij hebben gekozen. En ook al zijn velen het er niet mee eens, als ze het
slachtoffer worden van slordigheid of willekeur staan ze vooraan om te klagen.
Helaas geeft deze inefficiëntie ruimte aan politieke spelletjes, machtsmisbruik, het traineren
van zaken en is het soms zelfs niet duidelijk of iemand een goed bestuurder of
afdelingshoofd is, dan wel incompetent. Vreemd genoeg kunnen mensen die incompetent
lijken zich toch goed staande houden door hun netwerk dan wel door hun inzicht in politieke
mechanismen.
Vanuit een ondernemersoptiek moet er zo goed mogelijke een bepaald doel worden bereikt,
met zo weinig mogelijk middelen, waarbij geldt: “goed is goed genoeg”. Daar zit enige rek in,
maar als de markt ergens geen trek in heeft, wordt een bedrijf uiteindelijk van de kaart
geveegd of gedwongen van koers te veranderen. Bij de (semi-) overheid werkt dit anders. De
termijnen kunnen tien- tot honderdmaal zo lang zijn en het doel kan iets zijn dat ooit een
subdoel was. Het werkelijke doel wordt soms uit het oog verloren. Pogingen om de markt na
te bootsen met bv. “KPI’s” (Key Performance Indicators) hebben vaak een averechts effect,
omdat ze ten eerste worden verzonnen door de mensen in het systeem en bovendien veelal
niet direct aan het doel zijn gerelateerd.
Mijn ergernis over het (intern) werken in dergelijke structuren heb ik vertaald in een aantal
verhalen, die ieder voor zich een bepaald aspect belichten.
Zo gaat “Het uitbannen van defecten” over onzinnige regelgeving die bij nader inzien wellicht
toch een functie heeft (werkgelegenheid), maar dan wel een totaal andere dan beweerd
(zuiverder tijdsaanduidingen). En bovendien is niet duidelijk of dit effect beoogd werd of dat
het een gunstig neveneffect is dat later wordt gekoesterd.
”De generaal en de danser” gaat over een schijnbaar incompetente leider, die over
voldoende Machiavellistische vaardigheden beschikt om toch niet het onderspit te delven in
een confrontatie met een outsider. “Het verplaatsen van een steen” beschrijft de eindeloze
besluiteloosheid, die mede wordt bevorderd door een enorme juridisering.
“Redding” bespot de gevolgen van het proberen een markt na te bootsen door het stellen
van normen (de eerder genoemde KPI’s).
Bedenk wel ik mijn ervaringen met de overheid in een ver verleden beschrijf. De verhalen
zijn bovendien bedoeld om bepaalde ongewenste effecten karikaturaal uit te vergroten.
Hoewel ik zelf niet goed functioneer in een dergelijke omgeving is de overheid als geheel
toch echt onmisbaar.
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Het uitbannen van defecten
Dit verhaal begint met een verwijzing naar de arbeidsmarkt in de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Die was werkelijk moordend, omdat er een crisis was uitgebroken. De sollicitatieadviseurs zagen er brood in, want niets zou terugkeren naar de oude situatie, waar je “in een
baan rolde” als je je niet al te hevig verzette.
Het jargon dat over de tafel heen en weer gaat stamt voor een deel uit “Intermediair” en
voor een zeker even groot deel uit eigen sollicitatiegesprekken. Achteraf is dit verhaal bijna
een zedenschets - de zinnen zijn tenenkrommend, maar karakteristiek voor die tijd!
Het enige wat ik toe moet geven is dat het wat is ingedikt. Tien sollicitatiegesprekken zijn
samengevat tot één.
Op het moment dat de klokken op de voorgrond treden, ben ik een gemiddelde ambtelijke
instantie uit die tijd aan het beschrijven. Het was de overgang van de periode waarin
ambtenaren saai en degelijk waren, naar een tijdperk waarin ze gingen ondernemen. Met als
gevolg parlementaire enquêtes over uitwassen, maar dat was pas veel later. De term
General Manager misstaat een beetje in deze omgeving, maar het is geen zuivere
overheidsorganisatie. “Aan de overheid gelieerd” staat er – en dan was een GM toch
mogelijk. Tegenwoordig hoor ik de term zelden meer. Mensen die voor zichzelf beginnen zijn
nu “CEO”.
Verder gaat het hier toch echt om een oud instituut met semiambtenaren van het type
“Dorknoper” (ambtelijke molens malen traag doch zeker).
Zonder uit te leggen wat het instituut precies doet, probeer ik de lezer via de stagiair mee te
slepen in de wereld van de klokken daar. Eerst zal niet duidelijk zijn wat er wordt gedaan. En
als het wel duidelijk wordt, lijkt het volkomen zinloos. Dat is het ook, maar in mijn optiek
deed de overheid destijds heel veel zinloze dingen en hield daarmee mensen aan het werk.
Dat ik mezelf met “Seunfelt” aanduid, heeft niets te maken met de stand-up comedian
Seinfeld. Die kende ik toen nog niet en hij was toen ook nog niet zo beroemd. Het is een
verbastering van een wekkermerk – ik meen “Seunle”.
Aan het eind van pagina 235 staat:
“Ik zweeg. Ik kon mij voorstellen dat iemand het niet slikte wanneer er een erfstuk met
emotionele waarde werd weggehaald op niet ter zake doende gronden. Aan de
andere kant was het wel weer erg rigide om dan toch te weigeren de wijzers te verwijderen.
Het kon tot verwarring leiden wanneer er een defect uurwerk mét wijzers in een kamer
stond. De emotionele waarde werd er nauwelijks door aangetast, terwijl de kans op
vergissingen tot nul gereduceerd werd.”
Hier lijkt de hoofdpersoon al aardig aangetast door het ambtelijk denken. Hij kan zich een
beetje inleven in de gewone mensen, waarvan de klok wordt afgepakt, maar toch vindt hij
wel dat er geen verwarrende signalen mogen worden afgegeven door defecte klokken.
Het zal duidelijk zijn dat ik voortdurend het ambtelijk denken en handelen op de hak aan het
nemen ben. Dat is enerzijds om een spiegel voor te houden, maar aan de andere kant ook
gewoon om de frustratie van me af te schrijven die ik opliep in mijn werk. Ik was namelijk
inderdaad werkzaam bij de semioverheid en dat lag me niet echt! Alles verliep traag,
stroperig en was niet gericht op het welzijn van de maatschappij (of gewoon omzet
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genereren), maar op politieke machtsspelletjes om tot meer budget en personeelsomvang
te komen.
In de vergadering die er de volgende dag is, probeer ik deze sfeer nog wat verder uit te
werken. Het feit dat ik over “overheadsheets” praat in plaats van over “powerpoint” maakt
wel duidelijk dat het verhaal alweer decennia oud is! De sfeer blijft doorwerken in het
magazijnbezoek. Aan het einde van pag. 237 laat ik doorschemeren – via de woorden van de
magazijnchef – dat het geheel erg tegen de werkverschaffing aanleunt.
Op pag. 238 staat er:
De raad van Bestuur heeft een jaar geleden een koerswijziging aangekondigd, die onder
meer uit een wijziging van de naam bestaat.”
“En verder?”
“Uittrekken van gelden voor studie naar de mogelijkheid van intensieve stimulering van
elektrische en elektronische uurwerken. ... "
Een beetje kwaadaardig suggereer ik dat de directie van de club (zichzelf uiteraard “Raad van
Bestuur” noemend) inhoudelijk niet veel meer heeft gepresteerd dan een naamswijziging en
een onderzoeksbudget.
Ook dit soort gewichtige zaken ontleende ik aan mijn toenmalige werkkring. Uiteraard moet
er bestuurd worden, maar dit soort geneuzel ontgaat me nog steeds – en dan vooral het
extreem lage tempo waarmee deze zaken gepaard gingen. Met de hatelijke opmerking over
de grondwet wrijf ik het “gebakken lucht” -gehalte er nog eens extra kwaadaardig in.
De opmerking over de afdeling “Inkoop”, die inferieure olie had aangeschaft, omdat ze de
experts niet wilden raadpleegden maar alleen naar de prijs hadden gekeken, is op een eigen
ervaring gebaseerd. Alleen ging het in de situatie die ik meemaakte dan om
schrijfmachinelinten. Die waren voor 10% minder geld ingekocht, maar liepen gemiddeld op
de helft vast. De besparing was dus niet 10%, maar -80%. Iemand vinden die in beweging
wilde komen om dit probleem op te lossen kon ik niet vinden. Iedereen verschool zich achter
een te smal takenpakket!
Aan het eind van pag. 239 maak ik opnieuw een opmerking over het feit dat het instituut er
gewoon voor de werkverschaffing lijkt te zijn. Ik haal de tweede kamer erbij, die enerzijds
bezorgd is over het hoge personeelsverloop (blijkbaar om politiek correcte redenen), maar
er anderzijds niets aan doet (want het is juist de bedoeling). Blijkbaar is het een ingewikkelde
truc om de uitkeringsinstanties om de tuin te leiden. Of wellicht dat niet zozeer, maar eerder
om binnen de wettelijke kaders toch mogelijke wegen te vinden. Zo ging het in die tijd – veel
en veel meer dan nu het geval is. De overheid is veel efficiënter geworden en doet niet meer
aan bezigheidstherapie.
De hoofdpersoon is anders dan ik. Terwijl ik heb gekozen voor het bedrijfsleven, laat ik hem
de politiek ingaan en op een hoger niveau een bijdrage leveren aan iets dat geen probleem
is. Hij wordt één van de kwaadaardige types die zich bezighouden met machtsspelletjes.
Althans, dat is hoe ik er tegenaan kijk!
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De generaal en de danser
Hoewel er sprake lijkt te zijn van een guerrillaleger, ergens in een Zuid-Amerikaans land,
wordt hier in werkelijkheid de draak gestoken met een overheidsafdeling. De generaal is het
diensthoofd, dat personeel heeft “geërfd” uit allerlei uithoeken van de organisatie. Het enige
dat hij probeert is zo onopvallend mogelijk te overleven met zijn afdeling, want een ander
doel heeft hij allang niet meer en zou ook mogelijk zijn zonder slapende honden wakker te
maken.
Deze situatie was op veel plekken een erfenis van de jaren zestig, toen het geld bij de
overheid niet op kon en de banen voor het opraken lagen. De generaal is zelf ongetwijfeld
een babyboomer.
De aanslag op het leven van de generaal is in werkelijkheid natuurlijk een soort ambtelijke
coup, waarbij iemand meende de steun te hebben van zijn collega’s, die voortdurend
klaagden over de gang van zaken – inclusief loze beloften over promotie. Als er echter een
verandering van de status quo dreigde, bleek niemand steun te bieden en stond de Don
Quichot er alleen voor! Ik heb dit zelf meerdere malen zien gebeuren en hoewel de bewuste
medewerker niet overdekt met bloedzuigers werd doodgetrapt, was er wel sprake van
arbeidsongeschiktheid (in opdracht van de hogere bestuurslagen – dat kon toen nog),
vervroegde uittreding, overplaatsing naar een nietszeggende functie (“raamambtenaar” –
iemand die wel een functie had, maar geen toestemming had zich ook maar ergens mee te
bemoeien) of, bijna net zo erg, een functie als hoofd van een niet bestaande afdeling,
inclusief huisvesting in een kamer die niemand kon vinden annex bezemkast.
De opmerking over de “vuile rode honden” lijkt te refereren aan het feit dat de generaal ooit
tot en adellijke familie behoorde, tot de revolutie uitbrak. Vertaald naar de
overheidsorganisatie is het diensthoofd blijkbaar ooit zelf het slachtoffer geworden van een
politiek machtsspel, waarbij hij het onderspit moest delven. Hij vervult zijn opdracht zonder
doel nu zo goed mogelijk.
De danser die ineens op het toneel verschijnt is ongetwijfeld een consultant. Hij doet
mysterieuze uitspraken, die niemand kan relateren aan de werkelijkheid. Gevolg is dat men
van slag raakt – inclusief het diensthoofd, dat vermoedelijk de nieuwste managementboeken
niet heeft bijgehouden. Had hij dat wel gedaan, dan zou hij de vreemde kreten hebben
kunnen plaatsen en misschien zelfs pareren. Nu wordt hij echter uit zijn balans gebracht en
toont daarmee een zwakke plek.
De generaal blijkt te dromen van het presidentschap, of vertaald naar de ambtelijke
werkelijkheid, het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Ooit was hij op weg, maar
blijkbaar werd hij aan de kant geschoven. Dit streven brengt zijn afdeling natuurlijk niet
verder. Hij heeft zijn afdeling alleen nodig om zijn persoonlijk streven te steunen. De
management consultant (danser) vormt echter een plotselinge bedreiging.
De opmerking over het gif dat in het oor geschonken, op pag. 244, wordt verwijst uiteraard
naar Hamlet. De danser masseert met olie en dat wil zeggen dat de consultant in
werkelijkheid de geesten van de medewerkers aan het kneden is en ze klaarmaakt voor een
verandering. Wie deze figuur heeft gestuurd is niet duidelijk (wellicht de Raad van Bestuur).
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Door een kleine groep getrouwen apart te nemen, kan een tegenaanval worden voorbereid.
Het valt niet mee om ze te overtuigen, maar op pag. 245 “schieten ze dezelfde kant op”. Een
vrije vertaling van het populaire streven om “alle neuzen één kant op te krijgen”.
De tegenaanval van de generaal (het diensthoofd) wordt moeiteloos overgenomen door de
danser (consultant). Het blijft onduidelijk hoe deze laatste op de hoogte is gekomen van de
plannen van de generaal en zijn getrouwen, maar er is vermoedelijk sprake van spionneren
of – vertaald naar de ambtelijke wereld – “lekken”. Dat één van de “getrouwen” een “mol”
is, kan een verklaring zijn, maar misschien zijn ze gewoon afgeluisterd.
Het verrassende is vervolgens dat de generaal op pag. 246 inziet dat hij deze slag verloren
heeft. Hij schakelt over op een hoger plan en gaat zich aansluiten bij de groep die hij eerst
bestreed en die hij “de rode honden” noemde. Als hij met hun hulp deze besmette groep uit
kan roeien, liggen er weer carrièrekansen.
Anders gezegd: het diensthoofd gaat zich aansluiten bij een rivaliserende afdeling en hoopt
promotie te krijgen door zijn oude afdeling om zeep te helpen. Wellicht was dat ook de
reden waarom de consultant werd ingehuurd. Aangezien deze vermoedelijk “extern” is, kan
hij doorgaan naar een volgende opdracht, terwijl de interne medewerkers worden
overgeplaatst naar een nietszeggende functie of met pensioen worden gestuurd. Van
loyaliteit is geen sprake bij het diensthoofd: het doel (macht) heiligt blijkbaar de middelen.
De lezer zou de generaal (diensthoofd) kunnen veroordelen, maar de echte vraag is: heeft hij
een keus? Is het niet het systeem (de politiek) dat hem zo heeft gemaakt?

Het verplaatsen van een steen
Het verhaal begint met het feit dat iemand schijnbaar iets doet waarmee een te verplaatsen
steen kan worden bewogen. Bij de overheid is het altijd ten strengste verboden om ook
maar iets spontaan te doen, zonder dat er eerste beleidsplannen zijn gemaakt die vervolgens
door alle gremia en notabelen zijn goedgekeurd. Zelf alleen maar de indruk wekken ontijdig
handelend op te treden kan het einde van iemands carrière betekenen.
Dit heeft allemaal te maken met zorgvuldigheid en traceerbaarheid, maar het biedt
natuurlijk ook mogelijkheden om “zich te drukken”. Niets doen onder het motto van
zorgvuldigheid wordt niet altijd herkend.
Naar aanleiding van het porren met de tak laat ik een discussie op gang komen tussen
idealisten, toekomstige zakenlieden en mensen met ambities in de politiek.
Een motief dat er doorheen is geweven – net als bij “Hoe een dreiging werd afgewend” is
het feminisme in een meer militante vorm. Ik heb dit veel van nabij meegemaakt en het
vormt een soort vierde invalshoek in de discussie.
De natuurkundeleraar heeft wat meer levenservaring opgedaan en weet dat logica niet veel
uitricht tegen het menselijk gedrag. Hij probeert wat van deze kennis over te brengen.
Uiteraard heb ik wat van mezelf in alle personages gelegd. Ooit was ik fanatiek zoals Olando,
maar later leerde ik meer als Vervaet kijken. En in Darius toon ik mezelf enigszins, omdat ik
altijd een middenweg heb gezocht tussen principieel en pragmatisch. Het hangt alleen van
de beschouwer af of dit meer in de ene, dan wel in de andere richting lag. Wat verderop laat
Darius echter zien dat hij een echte politicus is, op zoek maar macht en daar heb ik geen
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affiniteit mee. Even later verzet hij zich toch weer tegen discriminatie. Dat lijkt vreemd, maar
geeft aan dat het voor hem allemaal een spel is. Een beetje zoals Verhagen (bijnaam “de
Jezuïet”) opereerde dus.
Het citaat dat Anousj uitspreekt (“een volk dat voor tirannen zwicht… dooft het licht”)
bestaat overigens uit de laatste regels uit het gedicht “Bericht aan de levenden” van van
Randwijk en is te lezen op het oorlogsmonument in het tweede Weteringplantsoen te
Amsterdam. Ik heb het niet voor niets opgevoerd, want het geeft een erg krachtige visie
weer. Tegelijk was van Randwijk slim genoeg om niet vol in de aanval te gaan. Hij zat in het
verzet, maar wist zich er na zijn arrestatie uit te praten.
Wat verderop worden de voorzitter en secretaris van iets als een dorpsraad opgevoerd.
Eigenlijk gaat het hier om een soort gemeentepolitiek. Beide heren hebben de macht, maar
doen alsof ze het met elkaar oneens zijn, om zo de macht ook te kunnen houden. Ze hebben
als het ware “de markt verdeeld” en hoewel dit voor het bedrijfsleven niet is toegestaan, is
het in de politiek heel gangbaar.
Het oprichten van een commissie is een ander middel om ieder initiatief voor onbepaalde
tijd - en liefst voorgoed – onschadelijk te maken en van dat middel wordt hier gebruik
gemaakt. Overigens lijken commissies tegenwoordig meer en meer met serieuze en zinvolle
aanbevelingen te komen, maar vroeger was dat beslist anders.
Het vermijden van officiële besluiten is ook een manier om de handen vrij te houden. De
politiek kan zich dit niet permitteren, maar de ambtenarij wel.
Al deze trucs komen voorbij op pagina 249 en ik heb ze niet eens omgezet naar metaforen, al
is een en ander wel wat kwaadaardig aangedikt.
De boetes voor minvermogenden lijken een voorbeeld van dit aandikken, maar in
werkelijkheid durft de politiek echt machtige personen en instanties zelden meteen aan te
pakken. Beleid wordt bij voorkeur eerst krachtig gehandhaafd bij groepen die zich niet goed
kunnen verweren. De rechtelijke macht moet daarbij regelmatig corrigerend optreden en zo
de balans herstellen in het voordeel van deze groepen.
De steen die echt volkomen ongewenst is, zoals blijkt uit de tekst op pagina moet worden
verwijderd. Het is slim van de bestuurders dat ze dit niet direct aan de orde stellen, maar er
een obstakel van maken via de goedkeuring van een plan voor een jeugdcentrum. Daarmee
zijn ze al een stap verder en hebben ze veel medestanders voor de verwijdering.
De volgende fase neemt het maken van beleidsplannen een beetje op de hak. Hoewel de
traagheid bij het tot stand komen daarvan typisch ambtelijk lijkt, is het vaak een gevolg van
meningsverschillen in de maatschappij en alle democratische mechanismen die daar ruimte
aan bieden. Hier zijn echter alleen medestanders en toch gebeurt er nog steeds niets.
De opmerking van de aannemer en de reactie daarop is een verkapte aanklacht van mijzelf
tegen de gang van zaken bij “Europese aanbestedingen”. Die zorgen voor een enorme
vernietiging van maatschappelijk kapitaal, doordat het hele proces met bijbehorende
papierwinkel in geen enkele verhouding staat tot de opdracht, als deze redelijk klein is. De
gedachte dat een Griekse aannemer ook mee wil dingen naar een weg te halen steen in
Nederland is absurd. Een paar offertes in de regio zouden voldoende zijn in dit geval.
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Uit het vervolg wordt duidelijk dat zowel de secretaris als de voorzitter het publiek bang
willen maken, om zo de vaart uit het project te halen. Waarom ze dat doen is niet duidelijk,
want ze hadden het jeugdcentrum ook ergens anders kunnen plannen - of helemaal niet.
Maar wellicht is het omgekeerd en planden ze het centrum juist daar om zoveel mogelijk tijd
te rekken als gevolg van de aanwezigheid van de steen. Ik weet het zelf ook niet.
In ieder geval weten de lokale politici de zaken zo goed te manipuleren dat Olando geen
steun meer heeft. Anousj heeft een eigen agenda op pagina 252 en Darius ook.
Op pagina 253 zien we nog meer trucs van de lokale politici, zoals de mededeling dat men
“deze cijfers niet kent”. Dat zegt formeel niets over de kwaliteit van de cijfers, maar plaatst
ze ogenblikkelijk buiten de discussie. Het werken met cijfers van een speciaal daarvoor
aangewezen (welgevallige) instantie is de volgende stap. Dat dergelijke cijfers vaak niet op
feiten berusten of via geheime berekeningen tot stand zijn gekomen maakt daarbij niet uit.
Op pagina 253 wordt het commissiewapen ingezet op een niet-constructieve manier. Het
doel is vertragen van het proces en dat lukt ook aardig. Het is natuurlijk allemaal aangedikt,
al zijn er parallellen te bespeuren in 2014, waarbij er discussie was over de verliezen van
pomphouders in de grensstreek ten gevolge van accijnsverhogingen. Die klucht in de tweede
kamer kwam wel erg dicht in de buurt van de strekking van dit verhaal.
De opmerking van Gallileo, wordt gebruikt voor wat grappen. Deze had ooit betrekking op
de beweging van de aarde, maar de dominee denkt nu dat de steen is bewogen.
De situatie met het protest en het feit dat het woord wordt gegeven aan de
ordeverstoorders - waarna de tekst in de notulen kwam – heb ik vroeger vrijwel letterlijk zo
beleefd tijdens een vergadering van de subfaculteitsraad. Het paste mooi in het verhaal.
Olando wordt als het brein gezien achter het voorstel en begrijpt eindelijk dat hij nu eens
niet dwars moet liggen. Door “dank u” te zeggen bevestigt hij het verkeerde beeld van de
voorzitter en herstelt zijn reputatie. Zo gaan dingen soms echt.
De truc die bij de schorsing wordt toegepast, namelijk verklaren dat deze “geheel losstaat
van…” is ook effectief. Iedereen weet dat het niet waar is, maar het tegendeel bewijzen is
vrijwel onmogelijk. De tegenaanval van Anousj is juridisch van aard en specifiek. Op
onderdelen valt er soms nog wel te winnen.
Het eind van het verhaal doet vermoeden dat deze politieke schaakpartij tot in het
oneindige door kan gaan. Uiteindelijk worden degenen die iets nastreven altijd moet of het
doel is op een gegeven moment niet meer relevant. Conservatieven hebben vaak een soort
natuurwet aan hun zijde: die van inertie.
Het verhaal poogde in ieder geval een reeks politieke en ambtelijke trucs te etaleren in een
context waar niemand zit door aangesproken zal voelen.
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Redding
Ook dit verhaal toont politiek gemanipuleer en de manier waarop ambtenaren ermee
omgaan. Het is nu iets directer, omdat de bemanning van de reddingsschepen daadwerkelijk
ambtenaren zijn in dit verhaal. En ze worden aangestuurd door de politiek.
Er worden onredelijke eisen gesteld – eerst in morele zin, namelijk dat men niet iedereen
mag redden. Wat verderop in het verhaal wordt het werk echter door een wanverhouding in
schepen en personeel en door een tekort aan voeding onmogelijk gemaakt.
Omdat de anderen, die wel voedsel gebruiken maar geen reddingen uitvoeren in feite
parasiteren, is de neiging tot aanvallen groot en de leiders maken slim gebruik van de
verontwaardiging. Daardoor schiet men uiteindelijk echt op collega’s. Dat lijkt een criminele
handeling, maar men dekt zich al in en om meer druk te zetten wordt ook niet iedereen
gered die op zo’n zinkend schip zit.
Zulke dingen gebeuren bij de overheid ook. Soms worden (groepen) mensen opgeofferd om
het beleid bij te kunnen sturen, kracht bij te zetten of juist om het te saboteren. Dat laatste
wordt dan weer door tegenstanders gedaan, die zich vaak van vergelijkbare middelen
bedienen. De hogere bestuurslagen zadelen lagere medewerkers in ieder geval op met
morele problemen. Soms weet men dat om te keren, waardoor een slachtoffer oog in oog
staat met een hoge ambtenaar of bestuurder en dan is men zeer verontwaardigd in deze
hogere regionen. Zo ver mag het immers niet komen!
Het verhaal schreef ik alweer lang geleden, maar inmiddels is in heel Europa bekend dat het
vluchtelingenprobleem in Italië enorm is – onder meer bij het eiland Lampedusa.
De film Terraferma laat zien hoe dit probleem in praktijk uitwerkt in Sicilië. De praktijk komt
er dicht in de buurt van mijn cynische verhaal. In Nederland wordt soms gezegd dat men
daar ter plaatse “beter zijn best moet doen”. Daarmee bedoelt men zoiets als een quotum
aan te redden vluchtelingen. De morele problemen zijn voor de bevolking daar.
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Het verlies (voorbeeld van een verhaal uit de “oude periode”)
Op mijn elfde jaar verhuisde ik met mijn ouders naar Zwolle. Ondanks deze plotselinge
overgang - en het feit dat het de zovéélste verhuizing was - greep Zwolle me. Vanaf het
moment dat ik het Paleis van Justitie (nu museum de Fundatie) zag, vanaf de Potgietersingel,
was ik verkocht. Ik voelde me eindelijk thuis in mijn vierde woonplaats. (Ik ben geboren in
Utrecht, waar ik niets meer van weet, maar Amersfoort, Kampen en Heerenveen staan me
na tientallen jaren nog helder voor de geest). Ik zat al in de zesde klas – groep acht – en
schakelde halverwege het jaar om. De middelbare school diende zich al snel aan en dat was
een nieuwe start, die me helemaal Zwollenaar liet worden. Ik was immers een nieuweling
tussen alle andere nieuwelingen in brugklas. De tweede ooit, want de Mammoetwet was
een jaar geleden ingevoerd…
Zes jaar zat ik op het Lyceum, zoals de opleiding toen nog heette en waarvan ik vanwege
mijn natuurwetenschappelijke belangstelling de Atheneumrichting volgde. Mensen die niet
zo hoefden te zwoegen op hun talen als ik, deden Gymnasium. Hoe moeilijk ik Frans - maar
vooral Engels - ook vond, ik kon goed uit de voeten met Duits. Dat werd natuurlijk ook
aangemoedigd door de familietrots. Mijn Duitse overgrootvader had ik overigens nooit
gekend maar volgens mijn ouders was Duits de taal van de wetenschap. Inderdaad heb ik
later het vak Botanie nog geheel in het Duits gedaan. Het mooie was dat Goethe zich op het
grensvlak van literatuur, kunst en wetenschap had bewogen. Dat gaf mij extra ruimte, want
wie kon er tegen zo’n gerenommeerd auteur zijn! Ik had in die tijd zelfs plannen om naar
Zwitserland te reizen, om de opvoering van de Faust in het Antroposofische “Goetheanum”
bij te wonen. Later zou Duitsland via het “Bauhaus” trouwens nog veel meer invloed op mij
uitoefenen. Een van mijn vrienden was ook goed in Duits, maar om een andere reden.
Terwijl voor mij de medische en natuurwetenschap centraal stond, hield hij zich met de
psychologie bezig en was vooral gefascineerd door Freud.
Maar ach, eigenlijk waren wij allemaal op weg om Homo Univeralis te worden. Of beter,
uomo universale, want de renaissance was ons grote voorbeeld. En dus verdiepte ik mij net
zo goed in Jung als in Einstein.
Bedenk dat er in die tijd geen Internet was en zelfs geen voorloper ervan. De catalogus van
de bibliotheek was nog letterlijk een kaartenbak. Er was een kast op titel, een kast op auteur
en een kast op onderwerp (SISO rubriek). En daar moesten we het mee doen. Als er iets
interessants in een boek stond, dan schreef je het over. De fotokopie kwam net op, maar
was nog geen echte droogkopie, maar een procedé met fixatief en hechtlaag. Als er vocht
bijkwam viel de hele tekstlaag er weer af. En de kosten waren één gulden per stuk.
Gecorrigeerd voor inflatie is dat in 2012 minstens één euro.
Om kort te gaan, het was zaak zelf boeken te bezitten, waar je dingen uit kon leren en in na
kon slaan. Ook nu heb ik nog een paar van die boeken met universele kennis, waar dingen in
staan die je op het Internet nog steeds met moeite vindt.
Natuurlijk kon je een boek in de boekhandel kopen en dat deden we ook. Maar daar haalde
je geen originele werken van Freud en evenmin vooroorlogse uitgaven van Goethe, die nog
in Gotische drukletters waren gezet. Daarvoor hadden we in de Sassenstraat (Zwolle), niet
ver van de Sassenpoort een winkeltje ontdekt dat met kop en schouders boven de andere
uitstak. Er waren ook andere antiquariaten, waar je soms heel interessante vondsten deed,
zoals in de Thomas à Kempisstraat. Maar in de Sassenstraat was het meer een kwestie van
kiezen. Ook al waren de boeken niet duur – we verdachten de verkoper er soms van per
centimeter dikte af te rekenen – het zakgeld was eindig. Een bijbaantje mocht ik niet hebben
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van mijn ouders. Hoewel we niet tot de drinkende klasse van Oscar Wilde behoorden, was
werken toch een soort vloek. Of misschien was geld gewoon slecht. Vooral mijn moeder
vond dat en een onderneming was wel het minderwaardigste van alles. Terwijl zowel mijn
moeder als mijn vader uit een ondernemersgezin kwamen. De ouders van mijn moeder
hadden een bakkerij en later een grossierderij en mijn opa van vaders kant was zelfstandig
kunstschilder en pianist en zijn vrouw, mijn andere oma dus, had los-vaste handel. Ik mocht
echter alleen handel drijven zonder inkomsten. Gratis weggeven was derhalve de enige
optie. Of ruilen. Mijn zakgeld van zeven gulden vijftig, later tien (dus nu ongeveer hetzelfde
in euro’s al is een vergelijking lastig), was nauwelijks toereikend, gegeven het feit dat ik ook
nog chemicaliën en elektronica nodig had. Want die boeken waren geen doel op zich, je
leerde er het leven, de aarde en het heelal mee kennen. Maar dan waren er wel aanvullende
experimenten nodig!
De verkoper van de boeken, die ongetwijfeld ook de eigenaar was, leek ergens in de vijftig te
zijn. Hij zat achter een soort verhoogd bureau in het begin, waaraan je ook afrekende. Links
van hem was het grote etalageraam en tegenover hem de deur, die op een portiek naast het
raam uitkwam. Eigenlijk was het winkeltje een lange, smalle kamer. Misschien nog geen vier
bij tien meter. Drie bij acht zou ik nu ook geloven, maar misschien was het achteraan breder,
dat weet ik niet meer. De eigenaar werd wel “de olde jeude” genoemd. Geen idee of hij echt
Joods was. Wellicht was het meer een Zwolse aanduiding voor een handelaar, in de tijd dat
politiek correct communiceren nog niet verplicht was. Zelf bij een bank werken was toen nog
leuk en gezellig, maar dat komt in een ander verhaal aan de orde.
Hopelijk geeft de beschrijving hierboven een indruk van het extreme belang van het bewuste
winkeltje in tweedehands boeken! Het was een soort venster op alle belangrijke plaatsen en
periodes in de geschiedenis van kunst en wetenschap. Voor ons dan, want tegenwoordig
werkt de maatschappij anders en wordt kennis op een andere manier verkregen. Onder
meer door draadjes te zoeken in Wikipedia en vandaar alles visies, verwijzingen en
opvattingen tegen elkaar af te zetten. Eigenlijk zou je het belang van het winkeltje moeten
vergelijken met Internettoegang in de huidige maatschappij. Het platleggen van het netwerk
van een stad zou vergelijkbaar zijn met het sluiten van het winkeltje. Al hadden wij onze
boeken nog, maar tegenwoordig zou men dan nog een volle harde schijf hebben en wat
dvd’s.
Na mijn middelbare schoolperiode verhuisde ik naar Amsterdam om te gaan studeren. Ik
denk dat ik niet zo vaak meer in de Sassenstraat kwam op tijden dat de winkels open waren.
De geruststellende aanwezigheid van de donkere etalage, waarachter de boeken misschien
niet eens zichtbaar waren doordat er achterin een gordijn hing, was echter voldoende.
Tot het moment dat ik, net als in het verhaal, op een zonnige dag door Zwolle liep en zag dat
de etalage wit was gekalkt. Voor het dramatisch effect heb ik het beschreven alsof ik erbij
was. Dat was ik niet. Ik zag alleen een gesloten winkel met een witgekalkt raam. Waarom
men dat vroeger deed weet ik niet. Het was gewoon gips of kalk en kon er zo af weer
worden gewassen als de volgende eigenaar zich aandiende.
De mijmeringen van Karel – ikzelf in feite – zijn ontleend aan latere inzichten over de
wetenschap. En doordat ik ergens in die tijd werkzaam raakte in de financiële wereld en
meer over economie leerde, heb ik mijzelf die discipline maar toegekend.
De muntenhandel was iets verderop in de Sassenstraat gevestigd, evenmin ver van de
Sassenpoort. Volgens mij verzamelde ik wel degelijk munten en hoewel ik slecht was in
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jaartallen, had ik in werkelijkheid geen afkeer van geschiedenis. Wat meer richting Grote
Markt, bij de Bethlehemkerk en het Karel-de-vijfde-huis (waar mijn vader een tijdlang zijn
kantoor had) is voor zover ik weet nog steeds de muziekhandel Reichenbach. Muziekboeken
kocht ik niet. Ik kreeg ze van familie, of mijn ouders schaften ze aan, omdat ik viool leerde
spelen toen ik klein was. Het is wel mogelijk dat ik er een stel partituren heb bemachtigd bij
een uitverkoop. Die las ik dan in de trein, omdat er nog geen echt draagbare muziekspelers
waren, zoals walkman, discman , mp3-speler of iPod. Ik had vanaf mijn twaalfde wel een
cassetterecorder, maar daar gingen vier dure batterijen in die maar een paar uur energie
leverden.
Wat me opvalt is dat dit alles zo ver achter mij ligt, dat de weemoedige sfeer zelfs voor mij
bijna ongrijpbaar is geworden. Tegenwoordig is alle kennis onder handbereik en het verhaal
wordt in hoog tempo net zo onbegrijpelijk als de vertellingen van W.G. van der Hulst, waar
armoede en ziekte nog gangbaar waren.
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