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Het is winter 2005 en hier is dan voor 
de derde keer HoogWater. We had-
den amper twee maanden de tijd 

om alles te regelen en vooral genoeg kopij te 
oogsten. Maar in het licht van de schemer-
lamp dook er een onvoorspelbare hoeveel-
heid pennenvruchten op. We zijn vol van de 
nieuwe studenten en over de oude(re) soms 
een beetje beteuterd dat het wel eens de laat-
ste keer kan zijn. Maar gelukkig bewijst deze 
HoogWater maar weer de woeste doorstroom 
binnen de opleiding Nederlands.

Toen wij kozen voor ‘De Schemerlamp’ 
als thema, zadelden we jullie bij voorbaat 
op met een winterdepressie, want de sche-
mering wakkert bij de schrijvers vooral me-
lancholische gedachten aan. De schaduwen 
waarmee de schemerlamp lijkt te spelen, 
nachtelijke taferelen en de dood zijn onver-
mijdbare zijsporen die het thema met zich 
mee brengt. Maar aan fantasie ontbreekt het 
ook deze keer zeker niet; een schemerlamp 
als minnaar of als vader? In HoogWater kan 
alles. Om helemaal te ontnuchteren kan het 
alledaagse gebruik van de alledaagse sche-
merlamp niet uitblijven.

De tweewekelijkse vergaderingen hadden 
het afgelopen jaar een hoger appelsapgehalte 
dan het voorgaande jaar. Dat betekende min-

der praten en meer zeggen. Bovendien is de 
redactie maar liefst twee stukken knapper 
geworden. Onze conclusie: de make-over is 
meer dan geslaagd. Dit keer geen problemen 
meer voor de pdf-gehandicapte computers, 
want we kunnen heel eerlijk zeggen dat het 
gedrukt staat. Maar voor iedereen die na dit 
prachtwerk nóg niet genoeg geschemerd 
heeft, staat er nu meer HoogWater digitaal 
op 
www.nnpleiden.nl/hoogwater.

Dus zet de chocolademelk alvast klaar en 
kruip onder je dekentje om volmaakt te kun-
nen genieten van HoogWater.

redactioneel
Liefste schemerlamp,

Jouw tijd is aangebroken. Ik verban de in-
directe verlichting, de TL-buizen en plafonniè-
res. Ik wil de schemerlamp terug! Met je grote 
scheve kap op het bijzettafeltje in de hoek van 
de kamer. Niet met een dimmer, je schemert 
tenslotte al van jezelf. Nee, gewoon je knip-
knopje.

Voor jou verdring ik het verlangen naar het 
knarsen van mijn moonboots in de eventueel 
gevallen sneeuw en mijn schrale, rode, bijna-
verdoofde neus in de koude lucht.

Mag ik onder jou misschien mijn pas 
nieuwe HoogWater-exemplaar lezen? Dan leg 
ik alvast mijn plaid op de stoel en zet ik het 
pannetje melk op het vuur voor de chocolade.

Fig 1. vlnr: Martijn Wackers (redactie), Paul Smit (ondersteuning), 

Eric Schrijver (vormgeving), Rick Honings (redactie), Diane 

Heuvelman (redactie), Juliette Sandberg (redactie), Max van Duyn 

(ondersteuning).
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Ik zie hem nog steeds voor me. Altijd in 
dezelfde kamer. Hij zat nooit en bewoog, 
naar mijn idee, slechts op momenten 

waarop niemand keek. Hij hoort bij vroeger, 
bij een verleden tijd die ik slechts door beeld-
gedachten naar het heden kan halen. Kenne-
lijk heeft hij wel indruk op me gemaakt; ieder 
beeld in mijn hoofd benadrukt zijn aanwe-
zigheid. 

Was hij dan zo bijzonder? Het heden 
wordt steeds meer verleden als ik me dit af-
vraag… Ik zak weg in talloze herinneringen.

Dezelfde kamer is de zitkamer van mijn 
ouderlijk huis zie ik nu. Ik ben vier jaar oud 
en zit bij mijn moeder op schoot aandachtig 
te luisteren naar haar stem die zich een weg 
baant door een groot voorleesboek. Hij is er 
ook. Ik zie hem niet omdat het dag is, maar 
ik weet het. 

Ik ben zes en kijk met mijn vader door het 
raam naar buiten. In de schemering zien we 
de eerste sterren verschijnen. Pappa vertelt, 
ik kijk. Hij is er ook, ik voel het, al is zijn aan-
wezigheid zwak en weinig overtuigend. 

Ik ben negen en zit nu met mijn eigen 
boek op de bank. Het is donker buiten en 
koud. Ik lees zelf, ben overtuigd van mijn 
kunnen. Tegelijkertijd sta ik hem toe dat hij 
me helpt: zonder woorden. 

Nooit ben ik bang voor hem geweest. 
Slechts één keer heeft hij het laten afweten: 
ik was twaalf, het donderde en bliksemde en 
ik was bang. Ik zocht steun bij hem, maar 
hij had geen kracht om me te troosten, om 
me moed te geven. Pas later begreep ik waar-
om…

Hij is er altijd geweest. Heeft met mij de 
leuke en minder leuke dingen meegemaakt. 
Hij was er als ik hem nodig had en hield zich 
op de achtergrond als ik dat wilde. Hij heeft 
al mijn jeugdvrienden gezien, me moed ge-
geven bij horrorfi lms en alle enge nachtbees-
ten van me weggehouden. Helaas moest ik 
hem bij mijn vertrek uit mijn ouderlijk huis 
achterlaten. 

Mijn steun en toeverlaat in donkere tij-
den zie ik nu slechts in mijn herinnering en, 
soms, in het weekend terug.

Wanneer juffrouw Trees op de lage-
re school vroeg wat ik later wilde 
worden, antwoordde ik altijd: ‘Ik 

wil het zelfde gaan doen als mijn vader.’ ‘Wat 
doet je vader?’ vroeg de juffrouw dan. ‘Ik 
weet het niet precies, juffrouw, maar het lijkt 
me wel leuk’. 

Ik wist het wel degelijk, en donders goed 
ook. Mijn vader zaliger had een apart beroep, 
dat moet ik toegeven. Niemand zou me ech-
ter geloven als ik zei wat hij deed. Ik zou vier-
kant uitgelachen worden. Toch zal ik het nu 
voor eens en altijd uit de doeken doen.

Mijn pa was schemerlamp. Ja, je leest het 
goed. Vader verdiende zijn geld met ‘het zijn 
van schemerlamp’. En dat had zijn voor- en 
nadelen. 

Groot voordeel was natuurlijk dat het 
verdiende als een tierelier. Geld stroomde 
bij ons binnen als hadden wij een geldboom-
pje in onze tuin. In die tijd, en dan praat ik 
over de jaren na de oorlog (ik was toen ze-
ven – spreek uit: ‘zeuven’), was het hebben 
van een schemerlamp namelijk erg hot. Een 
ware schemerlampmanie heerste over ons 
land. Je had schemerlampen in alle soorten 
en maten, en feit was: hoe lelijker de lamp, 
hoe geliefder het object. Ik weet me te herin-
neren dat onze buren de kroon spanden met 
een zelfgehaakte (of gepunnikte, maar dat 
doet er niet toe) vaalwitte lampenkap. Het 
tafereel: roze herderinnetjes in een wei van 

groene grassprietjes alwaar liefl ijk grazende 
koeien glimlachend staan te loeien. Dat werd 
mij tenminste verteld door de buurvrouw die 
apetrots op haar ‘kunst’ was en het ‘toch net 
echt’ vond. Geen hond zag echter wat het voor 
moest stellen en om eerlijk te zijn vond ik het 
zelf lijken op een jankend doodbloedend 
schaakbord in een meer van vergiftigd groen 
water. Anderen zagen er weer iets anders in. 
Zoiets vreselijks had ik in ieder geval zelden 
gezien en ik moet bekennen dat ik nog af en 
toe badend in het zweet wakker word van die 
ontzettend akelig truttige rotlamp. Zo! 

Even terug naar mijn verhaal. Mijn vader 
speelde dus erg slim in op de trend van die 
tijd en werd professioneel schemerlamp. Je 
hoefde maar te bellen om een afspraak te 
maken en dan kwam pap eraan. Hij had ge-
lukkig vrij regelmatige werktijden en hoefde 
nooit langer dan anderhalf uur te werken 
(zolang duurt de schemering immers). ’s 
Winters moest hij relatief vroeg op de avond 
aan de bak en rond etenstijd was hij dan van 
huis. In de zomer had hij lange dagen vrij. ’s 
Avonds moest hij dan pas laat beginnen en 
vooraf konden we dan heerlijk lang met de 
familie barbecuen in de rozentuin. 

Gelukkig was mijn vader niet zo’n trutti-
ge schemerlamp als die van onze buren. Zijn 
poot was blinkend goud en zijn lampenkamp 
had stroken warme roodoranje kleuren. Het 
touwtje om mijn vader mee aan te maken was 
van kostbaar zijde uit China en – belangrij-
ker nog – maakte geen vervelend ‘tik’-geluid. 
Best modern voor die tijd. Het enige nadeel 
was dat zijn witte elektriciteitskabeltje nogal 

vergeeld was. Dat zie je vaker, schijnt. 
In het begin straalde mijn vader dus let-

terlijk van geluk. Hij was een van de enigen 
in het land met een dergelijk concept en dat 
maakte hem tot een veelgevraagde schemer-
lamp. Hij reisde stad en land af en kwam bij 
de meest vermogende mensen terecht. He-
ren van stand nodigde hem uit op de chicste 
banketten en lieten zijn adembenemende 
lichtstralen bewonderen door sjeiks uit verre 
landen. Die warme gloed werd echter na een 
paar maanden stukken minder. 

Concurrentie was moordend in die tijd. 
Enkele vermaledijde mannen van middel-
bare leeftijd hadden hetzelfde idee gekregen 
als mijn vader. Het aanbod werd tien keer zo 
groot als de vraag en dat betekende dat er bij 
ons thuis weinig tot geen geld meer in het 
laatje kwam. 

Twee jaar nadat hij begonnen was als 
schemerlamp, gooide pa het bijltje erbij neer. 
Ik was toen negen (spreek uit: ‘neugen’). Na 
een korte tijd van werkeloosheid heeft mijn 
vader nog dienst kunnen doen als kleuren-tv, 
kruimeldief en frituurpan. Alledrie geen suc-
cesloze baantjes. Nooit heeft hij echter zulk 
een mooie tijd gehad als in die twee jaar, zijn 
schemerlampera (zoals hij dat zelf geksche-
rend pleegde te noemen). Ik ben daar nog al-
tijd jaloers op en zou, als de gelegenheid zich 
nog ooit voor mag doen, precies dezelfde be-
slissing nemen en schemerlamp worden. Er 
zou een wereld van gelukzaligheid voor mij 
opengaan, al was het maar voor heel even.

Tommy Hopstaken
WAT WIL JÍJ LATER WORDEN? 

Eva van Wijk
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Ik vind het geen leuke gedachte. In India 
staat Mirambika er nog steeds, wordt er 
nog steeds elke dag gemediteerd, strijden 

de riksjachauffeurs nog steeds om de eer wie 
het gevaarlijkst en hardst kan rijden, valt de 
stroom nog steeds elk half uur uit, worden er 
nog steeds kamelentochten georganiseerd, 
gaat de bureaucratie gewoon door, kortom 
niks is veranderd. Dit wil en kan ik toch niet 
vergeten? Ik wil het vastleggen, voorgoed. 

Toen ik terugkwam uit India wilde ik een 
positiever beeld schetsen door korte verhaal-
tjes over mijn ervaringen in het Indiase on-
derwijs te bundelen. Dit bleek een ambitieus 
plan. De titels van de verhaaltjes had ik zo op 
papier, maar daar is het bij gebleven. De ge-
jaagdheid van onze samenleving overviel me 
en binnen de kortste keren had ik het weer 
‘druk’. Niks geleerd dus. Voorlopig geen 
bundel die de Indiase samenleving op een 
positieve manier belicht, maar slechts een 
schemerlampje dat op een klein deeltje van 
mijn ervaringen schijnt.  

In het hart van Zuid-Delhi, binnenin een 
rustige compound, bevindt zich een uniek 
spiritueel instituut: Sri Aurobindo Ashram. 
Voor vijf maanden is het mijn woonplaats 
geweest.

Het is het niet alleen het huis van meer 
dan 180  ‘residents’, het is ook de vestigings-
plaats van drie, in India zeer bekende scho-
len. Er zijn lerarenopleidingen, stemvor-
mingscursussen, kunsten en yoga te volgen. 
Het bijzondere is dat alles wordt gedaan van-
uit de fi losofi e van de ‘integrale yoga’. Deze 
fi losofi e zal onderwijskundigen die bekend 
zijn met de ideeën van Steiner en Montessori 
niet onbekend in de oren klinken: “Nothing 
can be taught.”, “The mind has to be con-
sulted in its own growth.” en “To work from 
the near to the far, from that which is, to that 
which shall be.”

Alstublieft mevrouw, heeft u nog twee ex-
tra dekens, wij zijn dit echt niet gewend! Wij 
hebben centrale verwarming in Nederland! 
Ik kan het ook niet helpen dat ik dat normaal 
vind.

Gelukkig ze geeft toe. Ze moppert een 
beetje over een tekort en deelt mee dat we 
ze wel over een paar maanden terug moeten 
geven. Prima. Dan zullen we toch langzamer-
hand moeten merken dat we in een Aziatisch 
warm land zijn?

Mijn gedachten gaan terug naar 10 ja-
nuari, de dag voor mijn vertrek. Tijdens het 
inpakken van mijn rugzak, werd ik uitgela-
chen. Wie neemt er nu dikke truien mee naar 
India! 

Het feit dat ik beter was ingelicht dan mijn 
familieleden, kon ze niet overtuigen.

De enige troost die Rianne en ik elke och-
tend hadden, was onze heilige waterkoker, 
gekocht voor een paar roepies bij de plaat-
selijke elektriciteitswinkel….dat betekent 
dus: een van golfplaten gebouwd hokje van 
2 bij 2 met een Indiër erin, rechts, links en 
achter hem de verschillende vakjes volge-
stouwd met allerlei materiaal wat op de een 
of andere manier iets met elektriciteit te ma-
ken heeft.  Maar hoe klein deze winkel ook 
is, er ontbreekt weinig. Dat kun je van een 
overvolle drogisterij in Nederland niet zeg-
gen. Vol troep waar je niks aan hebt, keuze 
uit 200 merken, maar het ene navulfl esje voor 
je muggenstekker ontbreekt helaas.

Jammer, de waterkoker begeeft het al na 
een paar weken, maar geen nood, onze elek-
tricien heeft ook nog andere mogelijkheden. 
Een klein elektrisch boilertje. Ideaal. Je doet 
water in je beker en houdt het ding er in, 
totdat je bubbels ziet verschijnen! Een beetje 
eng, maar wel praktisch.

Het gaat alleen iets te langzaam om er een 
warm bad mee te creëren. Hoewel een Indier 
er geen probleem van zou maken. Als het vijf 
uur duurt, dan duurt het toch vijf uur? Mor-
gen is weer een dag. Zelfs mijn haren op mijn 
benen waren gestopt met groeien in de win-
termaanden. Op mijn houtenplank (=bed) in 
een ijskoude kamer verstijfde ik werkelijk.

>>Lees verder op www.nnpleiden.nl/hoogwater! 

“Didi, weet je, ik vind je zo lief, wanneer 
ik jarig ben nodig ik je uit bij mij thuis en dan 

geef ik je heel veel cadeautjes!!”
“Jeetje, dat zou wel heel erg leuk zijn, 

maar helaas is dit de laatste dag dat ik op Mi-
rambika ben en dat ik jouw didi ben.” Mira 
zegt even niks. Ze kan haar teleurstelling niet 
onderdrukken, maar dan zegt ze bijdehand: 
“Oh, dan mag ik wel opschieten met je Hindi 
leren!! Ec, do chin, cha, panch, sad ad no das. 
Zo Didi, nu jij. Het is niet zo moeilijk hoor.”

Een tijdje geleden ontving ik een tekening 
per post van Mira.  En een e-mailtje.  Haar 
moeder schreef dat ze zo blij was met mijn 
kaart, dat ze 10 minuten in de lucht had ge-
sprongen.

Zelf mailde ze dat ze, wanneer ik haar zou 
komen opzoeken, ze mij haar geheime plaats 
zou laten zien, waar ze al haar post van mij 
uit Nederland bewaarde.

De volgende brief ligt inmiddels 
klaar……

Jantien Dhont
VOOR MIRA 
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In de vroege oktoberdagen van dat won-
derbaarlijke jaar deed de zon veel van 
zich spreken. Het was alsof ze zich nog 

eenmaal wilde doen gelden voordat haar po-
sitie al te zeer verzwakt zou zijn. Ik kan wel 
zeggen dat dit weertype perfect bij mijn stem-
ming paste. Niet zozeer wanneer de zon zo 
fel scheen, maar juist wanneer de scheme-
ring haar intrede deed. Een prachtige tijd van 
de dag, waarin het even onduidelijk is wie er 
in de titanenstrijd zal winnen, dag of nacht.

Analoog hieraan woedde binnenin mij 
een even heftige strijd. Zaken des levens zijn 
nooit gemakkelijk op te lossen – wat overi-
gens maar goed is voor degene die daar hun 
brood mee verdienen. Op een gegeven mo-
ment accepteert men dat. Maar soms dringen 
deze zaken zich toch aan je op en word je ge-
dwongen een (gedeeltelijk) antwoord te vin-
den, of verstek te laten gaan. En inderdaad, in 
deze periode werd ik met een dergelijke vraag 
geconfronteerd. Is liefde immers niet over-
duidelijk een belangrijke zaak des levens?

Nu ik dat voor mezelf had uitgemaakt, 

voelde ik een zekere voldaanheid. Toch was 
deze alweer snel verdwenen, want de classifi -
catie van liefde als ‘zaak des levens’ mag dan 
wel bijzonder bevredigend zijn, probleemop-
lossend is het niet. Het kernprobleem werd 
namelijk nog steeds niet geraakt. Kernach-
tig geformuleerd kwam het op het volgende 
neer: wie van de drie? Ongetwijfeld zeer her-
kenbaar en in abstracto te formuleren als: 
welk element van de verzameling {A, B, C} 
zal mij gelukkig maken? (Uiteraard zijn er 
nog hogere graden van abstractie mogelijk, 
maar dat zou mijn doel hier niet dienen.)

Goed, ik vond dus drie meisjes erg leuk. 
Alledrie hadden ze die onbedorven en pure 
oogopslag die een jongen doorgaans in 
meisjes weet te waarderen. Alledrie waren ze 
geweldige gesprekspartners. Alledrie waren 
ze meer dan charmant, namelijk betoverend. 
Alledrie leken ze de potentie te hebben geluk 
te schenken. Kortom, een keuze welhaast 
gelijk aan die ene keuze van Paris, met het 
verschil dat het hier drie Helena’s betreft. 
Sterker nog, Paris had het een stuk gemak-

kelijker: toen Afrodite hem eenmaal mooie 
vrouw beloofde, wist ‘ie niet hoe snel ‘ie z’n 
keuze moest maken. Maar ja, wanneer je 
moet kiezen tussen Helena’s…

Het moge duidelijk zijn dat ik er in geen 
geval uitkwam, schemeringen, classifi caties, 
abstracties en dromerijen ten spijt. Ik besloot 
dus maar naar m’n kamertje van negen vier-
kante meter te gaan en me daar aan verdere 
beschouwingen over te geven. Wie weet zou 
er wel een huisgenoot aanwezig zijn met wie 
ik m’n twijfels zou kunnen delen! Bij de neer-
landici kon ik uiteraard niet terecht; een gro-
tere en beter gesmeerde roddelmachine heb 
ik zelden van m’n leven gezien.

Maar helaas! Het lot had besloten dat er 
geen huisgenoot aanwezig zou zijn. Daaren-
tegen was er wel afwas. De actie om mijn mij-
meringen richting een oplossing te duwen 
werd direct duidelijk: afwastherapie. In dit 
geval was de therapie onsuccesvol, want het 
lege gevoel kon niet weggenomen worden. 
Terugtrekken naar mijn kamertje was dus 
geboden. Daar zou ik immers van allerhande 

Sander Sauvé
DE SCHEMERING EN DE SCHEMERGEEST 
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gemakken voorzien zijn, waarvan het voor-
naamste de schemerlamp was.

Ik nam plaats op m’n luie stoel onder de 
schemerlamp en ging van ellende maar Van-
den vos Reynaerde lezen. Na duizend verzen 
verliet de concentratie mij. Ik legde het boek 
netjes weg en zakte onderuit. Niet alleen zak-
te ik onderuit, ik zakte ook weg. Zo kwam ik 
terecht in wat men wellicht het schemerleven 
kan noemen – dromen.

Een wit konijn nam m’n hele gezichtsveld 
in beslag. Het keek zorgelijk, en murmelde 
enkele woorden. Ik meende te verstaan dat 
het te laat zou komen. Het richtte zijn blik 
op mij en zei: ‘Welkom. Ik zal uw begelei-
der zijn. Laat me aan u voorstellen: ik ben 
de schemergeest der dromenwereld. Wie u 
bent, is mij bekend. Mijn dienst zal er uit be-
staan dat ik u rondleid richting antwoorden 
op uw brandende vragen. Wilt u ze vinden 
– en wat u wilt vinden hangt samen met wat u 
wilt zoeken – dan stel ik voor dat u mij volgt.’ 
Een goed advies, zo leek het mij, aangezien 
een schemergeest vast wel de weg zou weten 

in deze vreemde wereld. ‘Kom op dan!’ zei 
ik enthousiast. De geest annex het konijn 
snelde ervandoor, en ik volgde. Bij een grot 
stopte hij, zeggende: ‘Gaat u er alstublieft in’. 
Dat deed ik.

Ik bevond me in een kleine en donkere 
kamer. Langzaam maar zeker ging er licht 
schijnen waardoor een schaduw naar voren 
schoof. De schaduw werd daarna een man, 
met strak achterovergekamde haren, een 
felle blik, grote bril: Willem Frederik Her-
mans. Ik riep vol verbazing uit dat hij nu toch 
al tien jaar dood was, waarop hij antwoordde 
dat hij langer zou blijven leven dan welke Ne-
derlandse schrijver dan ook. Hierop wilde ik 
pesterig vragen hoe hij de invloed van Reve 
en Haasse wilde doen verminderen; de vraag 
wilde niet ontsnappen aan mijn lippen. Dit 
niet uit piëteit met de schrijver, maar omdat 
hij doorzichtig werd en m’n tong vastgeplakt 
zat aan m’n gehemelte. 

Hij maakte plaats voor een uitgestrekt bos 
met grote, geheimzinnige bomen, bloeiende 
bloemen en schichtige dieren (maar geen ko-

nijn). Ik was kwaad dat het konijn mij een der-
gelijk beeld voorschotelde, waar men weinig 
verbeeldingskracht voor nodig heeft. Verdere 
beschouwing van mijn omgeving versterkte 
de kwaadheid. Achter het bos, op een gras-
groene heuvel, stond een fi er kasteel. God-
delijk gezang kwam hier vandaan. Toen ik er 
echter heen wilde gaan, werd de wereld rond-
om me wazig en kwam ik dichter bij het kas-
teel terecht. Een klein meertje lag nabij, met 
fi guren die daarin zwommen. Ik liep erheen, 
en toen mijn blik scherper werd, bleek het 
de Drie-eenheid te zijn. Was het konijn soms 
Gabriël geweest? Ik wilde op mijn knieën val-
len, maar toen ik dat deed, kwam ik niet op 
de grond terecht; nee, het was water. Iets had 
me in de buurt van de plas getransporteerd! 
Nederig wilde ik naar de grond kijken om de 
zwemmende Drie-eenheid niet te storen toen 
ik merkte dat dit helemaal niets met iets god-
delijks van doen had. Het waren m’n drie Mu-
zen die aan het zwemmen waren. Ik kon geen 
geluid meer uitstoten en alleen maar kijken 
naar hun bewegingen. Ondertussen speelde 
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Mendelssohns bruiloftsmars. Mijn blik wilde 
zich focussen op hen, maar voordat dit in 
een wat perverse natte droom zou ontaarden, 
veranderde de omgeving alweer. Aan de voet 
van een hoge eik keek ik op naar een man. Hij 
had bruin haar, doorspekt met grijs, en een 
korte baard. Overige lichaamsdelen bleven 
vaag. Hij zei streng: ‘Het genot van de maan 
en het sterven van de wolkenvleugel zijn twee 
verschillende zaken’. Een schreeuw drong 
door tot het oorkanaal, en de enige gedachte 
die ik toestond was: word wakker, word wak-
ker!

Ik werd langzaam maar zeker mijn eigen 
kamer gewaar. Toen ik eenmaal enigszins op 
adem was gekomen, kon ik me bewegen en 
me ertoe aanzetten de droom en alle details 
op te schrijven. Plotseling werd er een helder 
licht in mijn brein ontstoken. Daarna ver-
scheen woede, die mij naar de schemerlamp 
deed kijken. ‘Jij smerige verrader! Ah, denk 
maar niet dat ik je plannetjes niet doorheb. Jij 
bent dat malle konijn geweest, niet? Dus zo 
ziet een schemergeest eruit in de werkelijke 
wereld. Maar je hebt je taak slecht volbracht. 
De keuze is me niet helderder geworden, 
slechts duisterder. Wat zou Hermans daarbij 
kunnen helpen? Ja, je echte doel moet mijn 
desoriëntatie geweest zijn. Je wilt me voor je-
zelf ! ‘Zie de straf voor een dergelijk vergrijp!’ 
gilde ik het schuimbekken nabij.

Snel zocht ik een wapen, maar er waren 
geen geschikte voorwerpen in de buurt. Grof, 
lichamelijk geweld was dus de enige manier 
om de executie te volbrengen. Na het sterven 
ging ik zuchtend zitten, met de lampenkap 
aan mijn voeten. ‘En nu voor de oplossing’, 
zo sprak ik mezelf moed in. Geen enkele the-
rapie had ook maar een snippertje oplossing 
voortgebracht, dus was actie noodzakelijk. 

Als het antwoord niet naar mij komt, moet 
ik maar van A naar B lopen. Wat zijn de te-
lefoonnummers van mijn Muzen? Wat zal de 
eerste vraag worden? Wellicht kan ik vragen 
of ze een schemerlamp hebben. Ja, dat is een 
goed idee! Wel tamelijk sneu om daarover te 
bellen en een goede manier om door ieder-
een voor gek verklaard te worden, maar ik zie 
geen andere keuze. De wet van de schemer-
lamp; de wetten van de despoot zijn na zijn 
dood nog steeds geldig. Voordat ik echter 
kon bellen, ging de deurbel.

Het was die lieve Thalea. Ik zei: ‘Kom bin-
nen! Wat leuk dat je gekomen bent! Je bent 
nog niet eerder naar mijn kamer gekomen, 
hè? Let niet op de rommel. De schemerlamp? 
Eh… Daar ben ik tegenaan gestoten. Ja, tra-
gisch, hij kwam naar terecht. Ik viel er ook 
nog eens bovenop. Maar wat heb je daar in 
je hand? Iets dat je gevonden hebt? Je denkt 
gekregen? In een doos voor je huisdeur? Och 
nee, een konijn? Wat een lief beest! Ja… Oh, 
van mij? Haha, tja, je kent me! Oh, je dacht 
niet dat ik zoiets zou doen. Nee, vol verras-
singen. Zo gaat het. Eten? Gezellig.’

En aldus heb ik eindelijk de juiste keuze 
kunnen maken. De schemerlamp heeft dus 
toch de waarheid gesproken, hij is ten on-
rechte onthoofd. Maar ja, tirannen in het 
verleden hebben soms alsnog een staatsbe-
grafenis gekregen, dus dat heb ik hem ook 
kunnen geven. Het konijn hebben we nog 
lang gehad. Ja, we, want nogmaals: de keuze 
was juist.

Een ode op de schemerlamp

De rode zon zakt zachtjes weg

In een slaperige sluimer,

De horizon wordt ruimer en

Dit alles zonder overleg.

Na ’t mooie kleur- en klankenspel

Aan de wolkenloze luchten,

Kan ‘k weinig meer dan zuchten en

De aarde wordt een donk’re hel.

De ogen dof en grijs gestaard,

Naar pen en naar papier,

Het stoort me wel, onaf sonnet.

Maar na een handeling opgeklaard,

Schrijven is mij weer vertier,

Want schijnt ge fel, dan schemert het.

Mark de Haan

Bladeren in mijn gedachten

Vivaldi voor de derde keer

En herfst bladert in mijn gedachten

Beschreven beukenblaadjes bestrijken

de grond, voor de schemer lange nachten

inluidt met de komst van vochtig weer

Meer appels dan ooit vielen van bomen,

eiken, wier slome kruinen mij kalende aanstaren

vragen waarom zij niet verder reiken

In de schaduw van de zomer

Die geen zwaluw droomde

Te bereiken. Ik ijk geen antwoord

Slechts de herfst.

Inge van Keeken
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De avond valt. Mensen komen van 
hun werk en gaan naar huis om van 
het knusse gezinsleven te genieten. 

Het eten staat al op tafel en de kinderen zit-
ten met gewassen handen te wachten. Als de 
schemer valt, is er weinig verkeer op straat. 
De meeste mensen zitten nu thuis voor de 
televisie naar het nieuws of naar RTL Boule-
vard te kijken. Een enkeling bevindt zich op 
straat. 

Op een pleintje staat een auto stil. Een 
man zit in de auto te wachten. Een paar mi-
nuten later komt een vrouw aangelopen. De 
man kijkt schichtig om zich heen en de vrouw 
stapt in. Onwennig kijken ze elkaar aan, ze 
praten wat, ze lachen wat en hij start de mo-
tor. Ze rijden naar een donker bos. De eerste 
parkeerplaats, ze rijden wat rond, ze gaan 
er weer af. Er zijn teveel auto’s. De volgende 
parkeerplaats is rustiger. Hij zet de auto in de 
donkerste hoek van de parkeerplaats. Aan de 
andere kant van de plaats staat een lantaarn-
paal die zwak schijnt, zodat ik nog net kan 
zien wat zich afspeelt in de auto. Ik observeer 
het tafereel en zie wat er allemaal gebeurt. 

De man en de vrouw naderen elkaar lang-

zaam en uiteindelijk kussen ze elkaar voor-
zichtig op de lippen. Daarna komt de harts-
tochtelijke kus. Op een gegeven moment gaat 
de vrouw rechtop zitten en stelt de man wat 
vragen, waarop de man vreemd reageert. De 
vrouw blijft vragen en de man geeft geen ant-
woord. Zou hij inderdaad een vrouw en kin-
deren hebben? De man geeft een antwoord 
terwijl hij wegkijkt van de vrouw. De vrouw 
is een moment boos, maar de man streelt de 
vrouw en kust de vrouw en zij laat zich over-
tuigen. Ze betasten elkaar en hun ademha-
ling laat de ruiten van de auto beslaan. Mijn 
zicht wordt op deze manier wat minder en ik 
kijk de andere kant maar even op, aangezien 
ik het tafereel enigszins beschamend vind 
om naar te kijken. 

Na een sigaret van het merk Gauloises 
Blondes gerookt te hebben, besluit ik weer 
op te kijken. Ik zie twee naakte lichamen 
verstrengeld in elkaar. Ik zie niet goed welk 
lichaamsdeel aan wie toebehoort. Voor mijn 
gevoel klopt er iets niet aan de situatie, al-
leen kan ik niet thuisbrengen wat dan niet. 
Weer neem ik een sigaret en denk na over de 
vreemde situatie. Ik concludeer in ieder geval 
voor mezelf dat de man getrouwd is en op dit 
moment zijn vleselijke lusten gehoor geeft. Ik 
sta wat, ik denk wat en ik rook wat en ineens 
besef ik me wat er niet klopt. De vrouw wil 
niet meer. De vrouw heeft de ware man ach-
ter haar minnaar ontdekt en ze wil niet meer. 

Voor de man maakt het niks uit, zijn situatie 
is niet veranderd. De vorige keren was hij ook 
al getrouwd en hij wil deze vrouw vanavond. 
De vrouw spartelt tegen, de man gaat maar 
door. Een traan op het gezicht van de vrouw 
weerspiegelt het licht van de lantaarn. 

Het licht in de lantaarn fl ikkert. De kunst-
matige schemering wordt afgewisseld met 
het donker van deze nacht. Zodra het licht 
weer aanfl itst weet ik dat ik nu medeverant-
woordelijk ben voor hetgeen hier gebeurt 
vannacht. Het licht fl itst uit en gaat nu niet 
meer aan. Ik sluit mijn ogen en denk aan de 
reclame wat je moet doen bij geweld. Ik draai 
me om en loop weg. Die reclames werken 
ook niet, want hoe naïef is het om te denken 
dat je in je eentje de wereld kan verbeteren. 
Iedereen kiest uiteindelijk toch voor zichzelf. 
De vrouw houdt aan deze nacht een trauma 
over en zal misschien niet meer normaal 
kunnen functioneren in deze maatschappij. 
Ik verdring mijn schuldgevoel en sluit mijn 
ogen voor wat ik heb gezien. Ik ben gewoon 
een mens van deze tijd, een product van deze 
politiek en maatschappij. 

Kijk hem daar nou niet zitten. Zijn 
stoel staat zó gedraaid dat hij binnen 
en buiten alles in het oog kan hou-

den. Zij wil de vitrage dicht, hij liever open. 
Hij zwaait al bijna voor ze de straat in komen 
rijden.

Oh, wat is hij trots op ze. En na al die ja-
ren nog zo verliefd op haar. Zijn liefde ver-
raadt zich zonder woorden, de hele kamer 
voelt het. Dat is toch een liefde waar je alleen 
maar van kan dromen? Die in het echt alleen 
in sprookjes kan bestaan? Nee. Zestig jaar 
geleden ontstond het zomaar. Een liefde die 
oorlogen kan doorstaan en verre reizen, we-
kenlang niet bij elkaar zijn.

Terwijl zij het fabeltjeskrantkwartet speelt 
met de kleinkinderen en hen Smarties voert, 
vertelt hij ze zijn verre verhalen in ruimte en 
tijd. Ze vechten om het plaatsje op de bank 
naast hem en zitten daar de hele zondag met 
de hand onder de kin.

Als de wijn komt gaat de schemerlamp 
boven hem aan. Als in een spotlight wordt 
hij een held. Zelfs wanneer hij zich eens niet 
geschoren heeft, op zondag! Zelfs wanneer 
hij zijn grijze pak met stropdasspeld verruild 
voor zijn lichtblauwe pyjama. Zelfs wanneer 
hij nog maar één voet over heeft. Zelfs wan-
neer hij met een volle kamer op de po-stoel 
moet.

Ga nou mee, je weet nooit wanneer het 
niet meer kan. Elk moment was een bewaakt 
ogenblik, maar de held besloot zijn hemel te 
ontdekken. Hij was het verzet zat, maar ons 
heus niet. Haar heus niet!

Wat zo vanzelfsprekend was kan nu weer. 
Zíj kan weer. Ze gaat naar verjaardagen en 
op bezoek, gewoon, zomaar, omdat ze het 
kan. Met kerst kunnen na twee jaar de kal-
koen, de perziken met cranberrysaus en het 
zelfgemaakte sinaasappelijs weer op tafel. Ze 
heeft te weinig stoelen. We zijn gegroeid, er 
zijn nu zelfs achterkleinkinderen. Misschien 
worden het wel drie kalkoenen dit jaar. Zijn 
stoel schudt van het lachen.

Kijk hem daar nou niet zitten in die stoel. 
Op maat gemaakt voor een grote statige man. 
Nu met sporen van zijn slapende kettingsiga-
ret. Sommigen durven er op, de grootsten en 
de kleinsten. Ik laat hem leeg. Ik zie opa daar 
nog zitten.

Marjolein van Gerven
DE ONTMOETING 

Juliette Sandberg
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- ‘Hij zit de hele tijd uw naam te roepen.’
De klank was blikkerig. Lucie’s mond 

was een dorre holte die vaag ergens naar rode 
wijn en nicotine leek te smaken. Ze droomde 
zelfs. Het was iets met een feest.

- ‘Mevrouw?’
Er lagen kruimels in het bed. Op haar 

nachtkastje stonden twee borden waar peu-
ken op waren uitgedrukt. 

- ‘Bent u daar nog?’ zei de vrouwenstem.
Lucie wist opeens weer: in haar halfslaap 

had de telefoon opgenomen. 
- ‘Mevrouw, hij zit heel de tijd uw naam te roe-

pen.’
Lucie had zich opgericht. 
- ‘Mijn naam?’ herhaalde ze, ‘wie roept mijn 

naam?’
 
De vrouwenstem vertelde dat een oude 

man was binnengebracht. Grijswitte krullen. 
Groene ogen. Grote neus. (‘Geprononceerd’ 
was het woord wat de vrouw gebruikte). Het 
enige wat hij uit kon brengen was: ‘Haal Lu-
cie Sonneberg!’

- ‘Weet u zeker dat het niet iets anders was? Een 
ander woord ofzo?’

- ‘Nee, het is uw naam. Echt, iets anders kunnen 
we er niet van maken.’

Ze had door een landschap van slapende 
fi etsen en zwijgende auto’s gelopen.  Haar 
voetstappen waren het enige geluid geweest 
in de straten. Lucie wist niet goed of je dit nu 
nacht noemde of toch al dag. De dikke vlecht 
die ze inderhaast had gemaakt, beklopte haar 
rug op de maat van haar stappen. De straten 
hulden zich in een blauw licht. De duiven za-
ten slapend op het standbeeld.

Op het politiebureau bestond het normale 
ritme der dagen niet. Niets sliep hier, niets 
zweeg. Een meisje in een kattenpak werd 
luid protesterend binnengebracht. Agenten 
liepen af en aan met formulieren. De deuren 
van het politiebureau waren hoog en zwaar. 
Er stonden een paar stoelen waar twee men-
sen hadden plaatsgenomen. Een mevrouw 
die een bloedneus stelpte met een theedoek, 
en een man met verfvlekken op zijn kleren. 
Ze had zich bij een jonge agente met blonde 
krullen gemeld. De agente was zo goed opge-
maakt geweest dat Lucie zich meteen bewust 
was van haar slonzige staat.

- ‘Lucie Sonnenberg. U hebt me gebeld.’
De agente keek Lucie aan en zei niets. 

Toen pakte een telefoonhoorn, en toetste een 

nummer in. 
- ‘Ja, met mij,’ zei de agente tegen de per-

soon aan de andere kant van de lijn, ‘dat meisje 
is hier, voor die oude man in verhoor drie.’

Lucie had een rek met folders bestudeerd 
zonder werkelijk iets te zien. Nog maar een 
kwartier geleden had ze in bed gelegen, 
warm en behaaglijk.

- ‘U kunt daar plaatsnemen, u wordt zo opge-
haald,’ had de agente gezegd. 

Zodra Lucie doorhad dat de agente het te-
gen haar had, had ze besloten te gaan zitten. 
Er was alleen nog plaats tussen de mevrouw 
met de theedoek en de man met de verfvlek-

Caryn ‘t Hart
HET BLAUWE UUR 

ken. Ze knikten naar haar. Het leek alsof het 
allemaal heel gewoon was, alsof elk politie-
bureau nu eenmaal over een theedoekme-
vrouw en een verfspattenmeneer beschikte. 
Als je maar doet alsof het normaal is, dan 
wordt het dat vanzelf, dacht Lucie.

Lucie’s grootvader keek woedend uit zijn 
ogen. Zijn gelaat was rood van razernij, en 
onverwacht strak voor iemand die eigenlijk 
zoveel rimpels had. Zijn haren leken extra 
wit. Een vrouwelijke agente met gemillime-
terd haar stond bij de deur van de kamer.

- ‘Dat is mijn grootvader,’ zei Lucie. 
Met het uitspreken van die woorden be-

vestigde ze voor zichzelf de werkelijkheid. 

GEBRUIKSAANWIJZING BIJ EEN SCHEMERLAMP

Men neme in huis een donker hoekje, 
waar iemand probeert te lezen een boekje,

maar door de schemering wordt gehinderd,
die net als felle zon de ogen verblindert.

Men schuive de stoel van de verblinderde lezer iets opzij,
zodat de schemerlamp past erbij.

Kijk even of je in de muur twee kleine gaatjes ziet,
want zonder deze gaatjes doet de schemerlamp het niet.

Men zette de schemerlamp op de vloer
en gaat op zoek naar het uiteinde van de snoer.

Vindt men daar twee staafjes? Dat klopt!
Die moeten in de gaatjes in de muur gestopt.

Let op! Bij sommige lampen is het licht nu al in de kamer gebracht, 
maar bij anderen is het nog donker als de nacht.

Bij deze lampen moet men zich nog even bukken
om op een knopje te drukken.

Marijke van der Hulst
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Wat deed grootvader, heldere, weldenkende 
grootvader nu toch in een politiebureau?

- ‘Je mag zo naar hem toe,’ zei de enorme Su-
rinaamse man die haar had opgehaald van de 
plastic stoelen. 

- ‘Wat is er in godsnaam gebeurd?’ vroeg Lucie 
aan de man. 

- ‘Uw opa is een synagoge binnengeslopen,’ zei 
de agent. 

Het alarm was afgegaan. Hij was gevon-
den met zijn armen vol oud brood. En hij 
zong. Het enige wat hij nog gezegd had, was 
dat hij Lucie wilde zien. Lucie Sonnenberg. 
Een kleine zoektocht in het telefoonboek had 
hen bij Lucie’s moeder gebracht, en zo waren 
ze bij haar gsm-nummer gekomen.

Haar ouders bleken ook onderweg naar 
het bureau.

- ‘Is u opa psychotisch? Of dement?’ 
De donkerbruine ogen keken bezorgd 

naar Lucie. Ze zag opeens dat de man prach-
tige lange krulwimpers had.

- ‘Nee,’ zei ze.
- ‘Is er al eens eerder zoiets gebeurd?’
- ‘Ik kan me niet herinneren dat hij ooit zoiets 

heeft gedaan. Wat heeft hij te zoeken in een syna-
goge zo vroeg in de morgen? En waarom zong hij?’

- ‘Dat was niet duidelijk mevrouw,’ zei de 
agent. ‘Maar u moet er, vrees ik, rekening mee hou-
den dat uw opa in de war is.’

Ze mochten grootvader meenemen, maar 

er moest goed op hem gelet worden. Mis-
schien moesten ze morgen maar even met 
hem naar de huisarts. Toen Lucie zich gele-
gitimeerd had mocht ze de verhoorkamer 
binnen. 

Grootvader draaide zijn hoofd met een 
ruk haar kant op.

- ‘Grootvader,’ zei ze.
Zijn ogen gingen niet stralen, noch om-

helsde hij haar. Hij bleef zitten op zijn plastic 
zetel. Hij keek naar Lucie, en kneep zijn ogen 
een beetje toe. Alsof hij haar dan beter opne-
men kon. 

- ‘Ik ben het, Lucie,’ zei ze. Aarzelend liep ze 
een beetje op hem toe.

- ‘Lucie,’ zei grootvader.
Hij bekeek haar van top tot teen. De agen-

ten stonden achter haar.
- ‘Lucie, wat heb je rare kleren aan.’
Tja, ze wist het heus. Wat ze bijeenge-

raapt had was niet echt een fraaie combinatie 
te noemen. Een knalroze shirt, een spijker-
broek en paarse dr. Martens. 

- ‘Ja sorry,’ zei Lucie, ‘ik heb snel wat aange-
trokken omdat ik u wilde komen halen.’

- ‘Kom je me eindelijk halen?’
- ‘Ja, grootvader.’

Buiten was het licht iets minder blauw, de 
zon was bijna opgekomen. De duiven waren 
wakker geworden. Er liepen een paar mensen 
op het plein. Langzaam was de stad enigszins 
aan het ontwaken.

Lucie en haar ouders besloten met groot-
vader naar zijn huis te gaan. Misschien zou 
hij daar wat vertellen, misschien was er een 
aanwijzing. Wat moest die man immers in de 
vroege ochtend in een synagoge? Haar ouders 
voorin, Lucie met de oude man achter in de 
auto. Grootvader bleef met een vervreemde 
blik naar haar kijken. Lucie probeerde luch-
tig tegen hem te praten. ‘Kijk grootvader, een 
koe. Kijk grootvader, het wordt mooi weer 
vandaag.’ Hij reageerde niet, maar keek naar 
haar gezicht. Ongelovig.

In grootvaders huis bleek de schemer-
lamp omgevallen.
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Verduistering

Wij doen aan verduistering als wij de dodenmis

spelen. Schoonheid, hoezeer ook geschonden, danst

op de paukenslag; vensters raken omfl oerst

rond gezellige leegte. Doe het koor zwijgen,

open de deuren. Het huis staat doorzichtig

te bloeden met toonloos licht. Onschendbare

ruimte puilt uit de ramen. Wij doen aan

verduistering, zingen de dodenmis, samen.

Anna Enquist

Gastschrijver 2005/2006
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PETER VERHELST
   Put it all behind you

Komt ju¬rouw Annie nog?
Komt ju¬rouw Annie nog?
Ze zou toch komen.
Ik heb er al biljoen
Nee echt, jouw (…)
Ik mag niet meer op de stoelen dansen

Vind jij op zolder,
Organisme, vier grintzakken?
(ruiters; zwarte hoeven).
Ik heb alle cocktails geprobeerd,
Maar geen werkte.

De suggestie van de biecht,
Aardbeienmond. Waar blijft
De liefde.

Barend Beekhuizen
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Een schemering, de radio zacht…

Ook in een groot land wordt het wel-
eens donker. Zo ook in die mooie 
Sovjet-Unie, waar Poetin-de-rasde-

mocraat trouw de wacht houdt. Voordat het 
donker wordt, krijg je echter eerst de sche-
mering.

Op metrostation ПУШКИНСКАЯ (Pus-
hkinskaya) gaan traag de lichten aan. Terwijl 
het buiten snel koud wordt, maakt binnen de 
zuurstof in hoog tempo plaats voor lekkere 
warme koolmonoxyde, die je een beetje sla-
perig maakt. In winkels, in de metro, bij de 
Gasunie: overal wordt driftig gestookt. Om je 
heen overal troosteloze, chagrijnige koppen, 
ook bij die niet zelden prachtige KGB-vrouw-
tjes. Ik heb gehoord dat dat komt omdat ze 
echt een rotleven hebben.

In dit vrolijke decor moesten om precies te 
zijn 19 Hollanders twee weken verkeren. En 
hoe deden we dat? Precies, met onze eigen, 
traditionele volksmuziek. Kortom: iedere 
avond ‘Heb je even voor mij’ of ‘Een scheme-
ring, de radio zacht…’ Dat ondergetekende 
dit op zijne gitaar begeleiden mocht, nouja 
moest eigenlijk, stemde hem, zoals uwee be-
grijpt, vrolijk, met een bittere ondertoon, als 
een Rus die zich volgegoten heeft.

En toen kruiste er een meisje mijn pad… 
Elena was haar naam. Heel bijzonder, omdat 
50% van de Russinnen zo heet. Het ging als 
volgt. We gingen met een stelletje Russen nu 
eens gewoon aan de thee. Studenten waren 
het, van die slimmeriken. Kortom, het ge-
sprek ging weer over politiek. Het was onge-
veer het laatste waar ik met mijn vermoeide 
hoofd behoefte aan had. Gelukkig kwam 
Elena (ЕЛЕНА) toen bij me zitten. Ik kon 
in de schemering van het café eindelijk over 
voetbal praten, over de spannende wedstrijd 
tussen Torpedo Moskou en CSKA Moskou 
die op dat moment in het voordeel van Torpe-
do beslecht werd door een goal (de enige) in 
de 80ste minuut. We bleken vervolgens ook 
nog allebei van dezelfde muziek te houden, 
wat het toch al leuke gesprekje nog een ro-
mantisch tintje gaf… 

Later heb ik nog een leuke date met die 
schat gehad. Of het wat wordt, weet echter 
alleen de Heere. Genoeg cynische mensen 
hebben me reeds verklaard dat 2500 kilome-
ter afstand vrij ver is voor een relatie. Maar zij 
kennen die lieve, vrolijke, bloedmooie Elena 
niet…

En ze weten blijkbaar ook niet dat ik een 
prachtige, rooie fi ets heb waarop ik al naar 
Noordwijkerhout ben gereden. 

Hoop doet leven, wordt vervolgd, wellicht 
in een volgende Hoogwater.

Sybren Ruijg
SCHEMERING: KORTE, RUSSICHE IMPRESSIES VAN DEZE OVERGANG TUSSEN LICHT EN DONKER

Ontmaskerd?

 

Een illusie is schijn

Schijn is een illusie

Schijn is werkelijk aanwezig

Illusies bestaan dus ook

 

‘Ik denk dus ik besta’

Ben ik een illusie?

 

Fleur Keupink

Lenin zou zich trouwens omdraaien in 
zijn mausoleumpje als hij zag wat voor kapi-
talistisch gedrocht er tegenover hem staat, te-
genwoordig op het Rooie Plein. Moskou is in 
15 jaar tijd veranderd van een stad waar com-
munisme heerste (hebben ouwe mensen die 
dat weten tegen me gezegd) in een stad waar 
het communisme verschrikkelijk en op alle 
mogelijke manieren wordt aangevreten door 
de God-van-het-Westen, het kapitalisme. 
Ik heb het woord МАКДОНАЛДС (uwee 
moogt drie keer raden wie dat is) helaas iets 
te vaak gezien. Het is kortom schemerig wat 
Rusland nu eigenlijk voor een land is. Ik hou 
het vooralsnog op een raar land. 

Doch wie ben ik? Een doodeenvoudige re-
porter van een doodeenvoudig blaadje, meer 
niet. Misschien is dat wel de reden dat ik uwee 
dit alles nog kan mededelen, tikkende in de 
schemering van deze Hollandse kamer…

>> Lees meer van onze eenvoudige reporter in 
Rusland op www.nnpleiden.nl/hoogwater.

En toen kruiste er een meisje mijn pad...
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Pieter-Jan is in zijn kamer. De stereo 
staat aan en hij ruimt op. Zodadelijk 
gaat hij boodschappen doen. Zijn ka-

mer is een grote puinzooi. Vandaag gaat hij 
orde scheppen in de chaos. Hij heeft nog de 
hele dag voor zich. Wat moet hij eigenlijk 
kopen? Pieter-Jan werpt een vluchtige blik in 
de koelkast. De margarine is op. Hij worstelt 
zich door een stapel papier. Het kan pas wor-
den weggegooid als het gelezen is. Pieter-Jan 
ziet zijn horoscoop van twee weken geleden. 
Hij heeft niets gemerkt van het geluk dat hem 
tien dagen geleden ten deel zou vallen. En de 
sterren stonden nog wel zo gunstig. Daar lig-
gen aantekeningen. Hij zal ze eens opbergen 
in de map, als hij die kan vinden. Het is ei-
genlijk wel goed als hij af en toe zijn aanteke-
ningen herhaalt. Pieter-Jan bladert door zijn 
map. De aantekeningen komen nog bekend 
voor. Hij zet even een nieuwe cd op. Oprui-
men moet met muziek. Hij gaat poepen op 
de wc, daarna wast hij zijn handen en kijkt in 
de spiegel. Zijn haar zit niet goed, daar moet 
nog wat gel in. Het zit nu iets beter. Hij wast 
nogmaals zijn handen. In de kamer ziet Pie-
ter-Jan dat hij zijn bed moet afhalen. Dan kan 
hij net zo goed gelijk de was doen als hij toch 
bezig is. De losse bladen op zijn bed legt hij 
zolang wel op zijn bureau. Pieter-Jan legt de 
paperassen bovenop het actielijstje voor van-
daag en kijkt er naar. Hij moet nog opruimen 
en boodschappen doen. Dat lijkt haalbaar. 
Eigenlijk is er te weinig witte en bonte was. 
Dan maar bij elkaar. Veertig graden en draai-
en met die handel. Eens zien op teletekst of 
er nog nieuws is. Weinig. Even zappen dan 
maar. Belspelletjes en een reclame voor de 
Nikkei Knife messenset. Op Discovery Chan-
nel is de aftiteling van Hitlers Henchmen be-
zig. Pieter-Jan zet de televisie uit. Wat zal hij 
nu doen? Zal hij vandaag opruimen? Morgen 
heeft hij ook nog tijd. Het regent. Boodschap-
pen doen kan dus niet. Dan maar lunchen. Hij 
smeert een broodje Duo-Penotti-twee-kleu-
ren-in-een-potti-pasta zonder boter en belegt 
er twee met ham. Na de thee heeft hij nog een 
beetje trek, maar te weinig voor een broodje. 
Hij lust nog wel een plakje ham. Het is na-
tuurlijk stom om ham zonder brood of iets 
anders te eten. Er is geen snoep in huis, want 
hij moet nog boodschappen doen. Waarom 
zou hij eigenlijk geen los plakje ham nemen 
als hij daar zin in heeft. Knappe jongen die 
hem tegenhoudt. Zelfs als hij zin zou hebben 
om een ei te bakken en aan het plafond vast te 
nieten dan moest hij dat toch zelf weten. Nee, 

Pieter-Jan trekt zich niets aan van wat de bui-
tenwereld van hem verwacht. Is er al nieuws 
op teletekst? Waarom stort er nou nooit eens 
een vliegtuig neer als je er behoefte aan hebt? 
Hebben ze die messenset nou nog niet ver-
kocht? Het woord is appel! appelboom, 
aardappel en appelsap! Even een nieuwe cd 
opzetten. Het is droog. Toch maar snel naar 
de supermarkt. Eerst het nummer af luiste-
ren, daarna pas uitzetten. Jas aan, tassen pak-
ken, portemonnee mee. Even zijn fi ets zoe-
ken. Na lichte tegenwind komt hij aan bij de 
supermarkt. Waarom is het altijd druk als hij 
gaat of waarom gaat hij altijd als het druk is? 
Ze hebben alles weer opnieuw ingericht. Zo 
hoopt de supermarktmaffi a dat je lang zoekt 
en impulsief allerhande producten koopt die 
je niet wilde hebben. Het is natuurlijk een 
spel. De boodschappen spelen verstoppertje 
en Pieter-Jan moet ze allemaal vinden. De 
goudrenetten zijn in de aanbieding. Die moet 
hij maar eens in zijn mandje leggen. Als zijn 
moeder weer eens vraagt of Pieter-Jan wel ge-
zond eet, kan hij zeggen dat hij pas nog ap-
pels heeft gekocht. appelboom, aardappel 
en appelsap. Verder overstelpt hij zijn mand-
je met brood, blikken soep, melk, bier, chips, 
stroopwafels en chocolade. Pieter-Jan ziet 
een bekende en gaat in een andere rij staan. 
Spullen uit het mandje, op de band en het 
bordje neerzetten om zijn domein af te bake-
nen. De caissière is lelijk en chagrijnig. Daar 
zijn de prijzen ook naar. ‘Prettig weekend,’ 
zegt ze, terwijl ze een andere kant opkijkt. 
Met volle tassen fi etst Pieter-Jan bijna een 
visueel gehandicapte omver. Als hij tijd heeft 
dan laat hij zijn remmen eens controleren. 
Nadat de koelkastdeur is geopend, bemerkt 
Pieter-Jan dat hij de margarine is vergeten. 
Buut vrij. Hij ruimt de boodschappen in. Zo, 
dat is dat. Wat weet teletekst te melden? Mi-
chaëla Krajicek is door naar de tweede rond 
in Hasselt. Waarschijnlijk werkt er op de te-
letekstafdeling een kennis, want elke scheet 
van haar krijgt een aparte vermelding. Ook 
als deze niet stinkt. Verder is er niets nieuws 
onder de zon. Pieter-Jan doet zijn jas uit en 
gaat kanaalhoppen. Hij heeft nog een halve 
minuut de tijd om het woord Sinterklaas te 
raden. Ze maken het hem niet gemakkelijk. 
Deze goedheiligman snapt er geen pepernoot 
van. De koffer gaat er gegarandeerd uit en dat 
zonder logo’s. Zouden ze nog wel een kan-
didaat te pakken krijgen? Pieter-Jan (‘is geen 
pieterman,’ denkt hij bij zichzelf ) besluit dit 
niet af te wachten. Hij houdt er niet van om 

zijn tijd te verdoen met nutteloze dingen. 
Eerst zijn was uit de machine halen en in de 
droger doen. Daarna gaat hij een fi lm kijken, 
daar is hij wel aan toe. Bij de droger vraagt hij 
zich af welke fi lm hij wil zien. Welke stem-
ming heeft hij en welke fi lm past daarbij? 
Festen, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, La vita 
è bella, Mulholland drive, The green mile of Arling-
ton road? Nigthmare on Elm street zou ook nog 
in een rijtje met stratenfi lms passen. Zou je 
er meer dan zevenendertig kunnen vinden? 
Pieter-Jan is vrolijk en energiek vandaag, dus 
heeft hij geen zin in depressieve fi lms. Wel in 
actiefi lms als The usual suspects, Goodfellas, Heat 
of Fightclub. Clockwork orange was ook een goe-
de fi lm. Het wordt Requiem for a dream. Voor-
dat hij de videoband start, ziet hij nog dat de 
Yubisaki Pillow een absolute must is, omdat 
het hoofd in de slaap dan beter ondersteund 
wordt. Pieter-Jan zet de band stil vlak nadat 
hij hem aanzette. Hij gaat wat te drinken pak-
ken. Een beker melk en chips. Net Kellogg’s 
cornfl akes. Laat de fi lm maar beginnen. Het 
voordeel van videobanden is dat je van tevo-
ren niet allemaal reclames hoeft te bekijken 
omdat je de band terugspoelt tot waar de fi lm 
begint. Pieter-Jan houdt een beklemmend 
gevoel over aan de fi lm. De droom vervliegt 
en verwordt tot een dodenmis. Hij had beter 
Magnolia kunnen bekijken. Dat is een verge-
lijkbare fi lm maar met een positiever einde. 
Ieder heeft natuurlijk zijn zwakheden en ver-
leidingen waaraan hij toegeeft. Je kunt het 
heft weer in eigen hand nemen en de koers 
wijzigen of doordenderen de afgrond in. Pie-
ter-Jan gaat naar de wasdroger en haalt hem 
leeg. Misschien worden we geboren als nat 
wasgoed. De droger is het leven en het water 
de onschuld die je verliest. Hij geeft toe dat 
dit niet zijn beste metafoor is. Je wordt soms 
heen en weer geslingerd door het leven. Pie-
ter-Jan maakt zijn bed op en ruimt zijn was 
op. Hij is bekaf. Het is goed om kleine klus-
jes direct uit te voeren omdat ze anders maar 
blijven liggen. Waar is zijn actielijstje? Hij 
vindt zijn geheugensteuntje onder een stapel 
papieren op zijn bureau, die legt hij zolang 
wel even op de grond. Boodschappen heeft 
hij gehaald en streept hij af. Hij ruimt mor-
gen zijn kamer wel op. Vandaag heeft hij de 
was al gedaan en zijn bed opgemaakt. 

Robert van Ruiten
OPGERUIMD?

‘Hij die zoekt met schemerlamp, moet scherp zien of een andere lamp kopen.’ - Juan Aveneel 



17

Bezat het lamme kussen,

de kaas was ruw.

Opeens ontvouwde beweging 

elleboog en kracker in ongerichte duw.

Twijfelend omgevallen tot een smakelijke knal 

in zintuigen samengevat.

Nota bene: niet op blote voeten

want tapijt was in de rui.

Het boek in een bijzonder slechte bui,

dit keer lag het niet aan mij

maar aan de zwaartekracht.

Als de vreemde sok in wasgoed

stilletjes geslopen,

viel de appel niet

op de toevallige wijze.

Aanwezig daar, ver van bomen

lag de natuurkundige te dromen.

Hij zag naar beneden komen

het peertje

met een pats.

Tussen dag en avond

schemerde mijn kamer.

Herschreef ik boek met blikken,

bronzen stilte

tot het laatste woord de regel sloot.

Weer werd ademend papier dood.

Ongeplooide vellen, na te leven,

stapelden in het gareel

lusteloos en zonder wil.

Eindelijk bestond ik even.

��������������
�   �
�  Olivier van Nooten �
�   �
�   NNP Huisdichter �
�   �
��������������

De Schemerlamp

Ik bevind me in een donkere kamer

De enige donkere kamer van het huis

Verblijf er al een tijd

Lijk er niet uit te komen

Schaduwen en schimmen

In het donker is alles te vinden

Iedere hoek verdwenen

Behalve de

hoek waar ik naar kijk

Want daar sta jij

In het schemerlicht

Ik kan je niet aanraken

Alleen maar zien

Je glimlacht…

Naomi van Putten

Smarten des Doods

Laatst kwam ik de Dood tegen.

‘Kom naast me zitten, vriend.’

Hij zat om een gesprek verlegen.

‘Wat is dat nu, Dood? Je grient.’

‘Ach, mijn jongen,’ schreide hij,

‘Niemand beseft mijn pijn en lijden.

Ja, zelfs God, mijn baas, die zei:

vakantieroosters? Ga ik niet in snijden.’

Ik sloeg een arm om hem heen.

Och, ik begreep de goede man.

Ook ik klaagde steen en been.

De Dood is iemand, bij wie dat kan.

Doch hij ging door: ‘Sterveling,

ik word zo ziek van al die doden.

Ik pleit al jaren voor verwerping

van het vijfde der tien geboden.’

Ik knikte ernstig, en wist, ‘t was waar:

het vijfde gebod schiep overwerk.

Maar afschaffi ng, dat was zonneklaar,

stelde aan onrecht paal noch perk.

‘En zie,’ sprak de Dood, ‘Zie mij aan.

Want ik ben in zeer hogen noden.

Mijn werk is zinloos, dom, waan!

Kon ik mijn tijd maar anders doden.’

Mijn ogen stonden vol met tranen;

ik huilde om de Dood zijn smart.

Zijn woorden roofden als partizanen

d’eens zo schone vreugde uit mijn hart.

De Dood gaf me een kus, stond toen op,

terwijl zijn blik mijn lege hart doorboorde.

Gebogen liep hij weg, doch draaide z’n kop,

en sprak weemoedig de volgende woorden:

‘Doch het ergste van al is nog wel,

triester dan de treurigste klaagverhalen,

Dat ondanks mijn kommer en mijn kwel,

nooit iemand mij zal komen halen.’

Coen van Beelen
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Je deinde mee op de golfslag van de Zuid-
zee, die sinds de nacht ruw opspatte met 
witte koppen, keek uit over de blauw-

groene waterdalen en voelde het koude me-
taal van de reling in je polsen kruipen.

De dichter liet zich niet zien. Het rollen en 
stampen van het stoomschip kluisterde hem 
in zijn hut, bedlegerig van misselijkheid, 
dacht je. Net als de zon die schuilde achter de 
grauwe wolkensluiers. Een enorme lichtende 
zwarte suikerspin naderde snel aan stuur-
boord. De donderende ontlading brandde 
op je netvlies en je voelde de dunne haartjes 
van je onderarmen opstaan. Nog voor de 
druppels het dek ranselden, was je terug in 
je kleine cabine. De versleten leren koffer, die 
je vergezeld had naar de andere kant van de 
wereld, lag troosteloos op zijn zij onder de 
schrijftafel.

Die avond sliep je in met de gedachte om 
zo spoedig mogelijk één van de eilanden aan 
te doen en deze nooit meer te verlaten. De 
moderne wereld, die je verafschuwde, die je 
haatte en die je wilde verlaten enkel omdat zij 
bestond. De inlanders leefden al eeuwen in 
hun primitiviteit, waarom lag daar dan niet 
het goede, het ware en het schone in beslo-
ten.

Die morgen ontwaakte je loom uit slaap 
in de kooi en ontdekte, kijkend door de cirkel 
van het patrijspoortje, dat de zee kalm was. 
Vreemd, je rook het zilte zeenat – na zoveel 
maanden van gewenning op de zeeën, werd 
je de geur weer gewaar. In de verte een paar 
wazige rotspuntjes, deden je het gedroomde 
voornemen herinneren.

De kapitein stond groot en statig aan het 
roer, zijn ogen gericht op de weidsheid, zijn 
gezicht een pokdalige verwering. Je vroeg: 
‘Alstublieft, zet mij af op het volgende land. 
Ik wil niet meer verder.’ Zijn ogen, blauwe 
ondoorgrondelijke irissen, keken je door-
dringend aan en de mond in de rossige baard 
vertelde het verhaal van de matroos en de 
geest die huilt in de nacht – 

‘In de vorige eeuw deserteerde een ma-
troos van een walvisschip. Hij vond onderdak 
bij het volk van de Hanamenu op het eiland 
Hiva Oa. Ze waren erg aardig voor hem en hij 
trouwde niet veel later met een mooie inland-
se vrouw, genaamd Tahia. Iedere dag viste de 
Hanamenu op de wateren van de Zuidzee. Dit 
was hard werken en de Hanamenu konden 
alle hulp gebruiken, maar de matroos ging 

schreeuw, je wekte uit jou slaap. Je wierp een 
blik op de reiswekker, zag dat het al elf uur in 
de ochtend was en stompte je voor het hoofd; 
hoe had je je zo kunnen verslapen? Door de 
patrijspoort zag je, in eerste instantie verblind 
door het scherpe morgenlicht, de glimp van 
de haven traag kleiner worden.

De kapitein kon je niet spreken—hij had 
het te druk met manoeuvreren tussen de 
verraderlijke riffen van het atol. Je voelde de 
scheepmotoren trillen. Op het benedendek 
keek de dichter over zee. Al dagen had je hem 
niet meer gezien. De angstige gedachtes, die 
je had van het nooit meer weerzien, bleken 
ongegrond en maakten, dicht bij de dichter 
met zijn verwaaide zwarte haardos en scher-
pe neus, plaats voor opluchting. Naast hem 
stond je, omklemde zijn zachte hand en wees 
naar de onmetelijke watervlakte: ‘Waarom 
staar je niet naar het land? Wat zoek je op de 
zee?’ De dichter keek in je ogen, een traan 
verliet zijn linkerwang, en zei: ‘De zee is mijn 
lied.’

Hij voelt zich slaperig worden. De letters 
dansen voor zijn ogen. Vanaf de salontafel 
pakt hij zijn bladwijzer – een vergeeld stukje 
krantenknipsel – en schuift deze tussen de 
pagina’s. Het gebonden boek zet hij terug in 
de boekenkast en knipt de schemerlamp uit. 
In de duisternis tast hij naar zijn slaapkamer. 
De wereld komt hem volstrekt onbekend 
voor – 

nooit mee. Liever luierde hij op het strand 
en liet het werk aan de anderen over. Elke 
dag vroegen ze de matroos om mee te gaan, 
maar hij weigerde steevast. Zelfs toen de re-
gen uitbleef en er hongersnood dreigde op 
Hiva Oa, luierde de matroos op het strand. 
Hierop organiseerden de dorpsoudsten een 
bijeenkomst en bespraken het probleem. De 
schoonvader van de matroos was een wijze 
man en zei: ‘Als de ratten vervelend worden, 
eet je ze op.’ Iedereen bij de dorpsvergade-
ring begreep dit en stemde in. De volgende 
morgen stuurden ze Tahia, de vrouw van 
de matroos, met een smoes de bergen in en 
groeven een diepe kuil voor een ondergrond-
se oven: een umu. De matroos zag dat de 
dorpsbewoners druk bezig waren en kwam 
een kijkje nemen. Toen hij vroeg waarvoor de 
kuil diende, zeiden zij dat ze een oven bouw-
den voor een lang varken. De matroos, die 
zich afvroeg wat een lang varken kon bete-
kenen, werd met een knuppel neergeslagen. 
’s Avonds kwam Tahia terug van haar tocht 
in de bergen. Ze vond het hele dorp rond de 
umu en vroeg waar haar man kon zijn. Haar 
dorpsgenoten zeiden dat ze het niet wisten 
en boden haar te eten aan. Omdat ze zo moe 
was van het lopen door de bergen, zat ze neer 
en at van het vlees. Tot groot genoegen van 
haar dorpsgenoten. Zij wisten wat ze opat en 
lachten. Toen ze vroeg waarom zij zo lachten, 
vertelden de dorpsgenoten het haar. Ze stond 
op en rende weg. De bergen in. Drie dagen 
later vonden de dorpsgenoten haar lichaam 
terug. Ze had zich verhangen aan een boom. 
De Hanamenu leven niet meer. Allemaal zijn 
ze gestorven, maar soms hoor je de stem van 
Tahia als ze weent om haar geliefde in de 
nacht.’

Na deze vertelling, tuurde de kapitein 
weer naar de zee en zei zacht: ‘Bij de eerstvol-
gende stop kun je van boord.’

Je verliet de stuurhut en daalde langs de 
smalle trappen af, peinzend over de beteke-
nis van het verhaal van Tahia en haar matroos. 
Beneden schrobde twee potige matrozen met 
schuimend sop het omberkleurige dek. Ze 
keken je schalks aan met begerige blikken.

Onrustige dromen over vlees, matrozen 
en ondergrondse ovens maakten van de nacht 
een kwelling. Je woelde in de klamme lakens 
– de dagen ervoor brandde de zonnehitte lief-
deloos op het scheepsdek – en sliep laat in. 
Het was de stoomfl uit, die met een schrille 

Onrustige dromen over vlees, matrozen en 
ondergrondse ovens maakten van de nacht 
een kwelling.

J.M.A. van Egmond
GOLFSLAG 
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Het is nacht. Ik kom net terug van een 
bezoek aan een eetcafé waar ik de 
gehele herfstmiddag en avond heb 

doorgebracht met twee goede vrienden, drie 
sigaren en een aantal fl essen rode wijn. We 
begonnen met een fl eurie, zachte, lichte pret 
uit de Beaujolais. We hebben de hele middag 
en avond zitten bomen over koeien, kistkal-
veren en andere fi jne dieren die, mits goed 
bereid, heerlijk smaken. In de hoek stond een 
schemerlamp die ik lachend links liet liggen. 
Op een gegeven moment kwam het gesprek 
op de dood. Dood en verderf, geweld en seks, 
het zijn onze favoriete onderwerpen en niet 
alleen tijdens de zuiperij. ‘Leven en dood zijn 
te vergelijken met zwemmen,’ zei de meest 
nihilistische van ons, ‘iedereen springt een 
keer in het water, men zwemt een eind zon-
der te weten waarheen of in welke richting en 
als je kramp krijgt verdrink je.’ Maar, waar ga 
je dan naar toe? Zak je als een steen naar de 
bodem en kom je na een aantal dagen weer 
ergens gezwollen bovendrijven? Of zinkt je 
lichaam en stijgt je ziel naar ‘den hemel’? En 
daar aangekomen, kiest het daar weer een 
nieuw lichaam als zwemvest uit of gaat die 
ziel op een wolkje harp zitten spelen? ‘Ik hou 
wel van harpspel,’ reageerde de ander. ‘Maar 
niet de hele tijd, het moet wel afgewisseld 
worden met wat andere instrumenten zoals 
de trommel, een viool en natuurlijk de elek-
trieke gitaar.’ Daar kon ik hem geen ongelijk 
in geven, maar over dat zwemmen was ik nog 
niet helemaal uit. ‘Hoe zit dat dan met zelf-
moordenaars?’ vroeg ik, om nog maar eens 
een valse duit in het zakje te stoppen. ‘Zijn 
die lafaards gewoon gestopt met zwemmen, 
duiken ze met opzet naar de bodem om van 
het gezeur af te zijn of zijn het eigenlijk ro-
mantici die liever een kijkje nemen onder wa-
ter, om de andere kant van de waterwereld te 
ontdekken? Onder water is geen lucht en dus 
geen storm, wel stroming, maar geen storm. 
Storm vind ik lekker: ik heb zo nu en dan wat 
wind nodig om mijn hoofd lekker leeg te la-
ten waaien. Daarnaast is het fi jn omdat je, als 
het goed stormt, je niet kan luisteren naar iets 
anders dan de wind.’ ‘Luisteren naar de wind 
die door bladeren ruist en meer van dat soort 
romantische bullshit,’ diende de één mij 
van repliek. ‘Wind, dat is toch nergens goed 
voor, het is een lullige symptoombestrijder 
van onze rotplaneet, een beetje drukverschil-
len corrigeren, meer doet het niet.’ ‘Daar heb 

daahag!’ begon de één weer, ‘je bent net zo 
iemand die van een wijn niet kan zeggen wat 
ie nou precies proeft, ruikt en voelt, dan zegt 
ie maar dat het ‘gewoon lekker’ is. Daarmee 
kan je iedere discussie wel beëindigen.’ ‘Moet 
dat dan?! Moet je altijd alles kunnen benoe-
men, het liefst zo literair mogelijk om ervan 
te kunnen genieten?’ De ander wond zich wat 
op, de alcohol zorgde voor een heuse vlam in 
de pan. Ik probeerde de boel nog te redden 
met de uitspraak dat ook deze twee visies wel 
te relativeren waren en dat ‘de wetenschap’ 
toch al eeuwen lang dingen heeft uitgeplozen 
en nagevorst om het hoe en wat te achterha-
len? En de kunst aan de andere kant dóet toch 
gewoon, creëert en maakt iets mooi of niet?! 
Het werd laat, ik sloeg mijn laatste glas wijn 
achterover, keek raar terug naar de mensen 
die mij vreemd aankeken, betaalde mijn re-
kening en discussieerde nog met mezelf, de 
één en de ander, over de hoogte van de fooi. 
Ik raapte mijn ruziënde gedachten weer bij 
elkaar, stapte op de fi ets en reed, door een 
regenachtige herfstwind, richting mijn huis. 
Toen ik langs een grote parkvijver kwam be-
dacht ik dat ik er net zo goed in kon fi etsen 
om zo de één zijn ongelijk te bewijzen. Ik kan 
namelijk, zelfs in niet geheel nuchtere staat, 
uitstekend zwemmen.

je wel gelijk in,’ zei de ander weer, ‘maar het 
effect dat het op hem heeft is toch een leuke 
bijkomstigheid?’ ‘Nonsens,’ zei de één weer, 
‘dat soort gezwam over leegwaaien van hoof-
den is onzin maal zes. 90% van de mensheid 
is leeghoofdig en dan zou iemand die nog net 
de schijn op kan houden dat ie kan denken 
ook een leeg hoofd willen? Denken zul je; 
vragen stellen, deduceren, reduceren, cor-
rigeren en relativeren!’ Ik word zo moe van 
al dat relativeren, daar word ik zo depres-
sief van. Op het eind komt het er dan weer 
op neer dat alles zinloos is en dat je nog een 
keertje dood gaat ook. ‘Tja je hebt het slecht,’ 
zei de ander, ‘Daar zit je dan met je wijn en je 
sigaar, oh oh oh, wat heb je het slecht en wat 
word je ongelukkig.’ Fijn dat dit ook weer 
gerelativeerd wordt. Heren nog wat te drin-
ken? en zullen we maar gelijk wat dood beest 
laten aanrukken teneinde de geeuwhonger te 
verdrijven? Ik bestelde een grote portie dood 
beest en een mooie Australische Shiraz, wat 
zwaarder en donkerder vocht voor bij de co-
pieuze maaltijd. Het voeder was goed, de wijn 
eveneens en we lulden verder. Over mooie 
dingen, hier viel het grootste gedeelte van het 
vrouwelijk deel van de bediening natuurlijk 
ook onder en over, hoe kan het ook anders 
na wat wijn en wat schoonheid, seks. ‘Seks is 
als..,’ begon de één weer. ‘Rot nou op met je 
vergelijkingen,’ zei de ander, ‘seks is gewoon 
lekker, niks meer en zeker niks minder.’ ‘Ja 

‘Iedereen springt 
een keer in het wa-
ter, men zwemt een 
eind zonder te we-
ten waarheen of in 
welke richting en 
als je kramp krijgt 
verdrink je.’

Erik B.
BLERSTHAD 
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Ik had geen schemerlamp.

Weken probeerde ik mijzelf in te 
leven in een imaginaire schemer-
lamp. Het lukte niet naar tevre-

denheid. Ik probeerde associaties op te roe-
pen bij het woord schemerlamp – niet meer 
dan vijftig woorden. Schemer: donker. Lamp: 
licht. Ik denk aan een boek van Pinkeltje, Pin-
keltje en de aardmannetjes, met zwart licht. 
Als ik mijn eigen gedachtespinsels volg, kom 
ik uit op een tuinkabouter, (gemakshalve 
noem ik hem Pip, omdat dat zo lief klinkt 
voor zo’n klein ventje), met een lamp in zijn 
klauwtjes. Vijftig woorden gevuld, maar nog 
altijd geen schemerlamp.

Gelukkig tikte ik voor twee euri een oer-
Hollandse en tevens monsterachtig lelijke 
schemerlamp op de kop bij een buurtrom-
melmarkt. Compleet met een verweerde voet, 
vergeelde lampenkap met bloemetjesmotief 
en sigarengeur. Ik was dolgelukkig met mijn 
aankoop, tot ik tot de ontdekking kwam dat 
mijn schemerlamp een essentieel deel van 
zijn bestaan miste: een stekker. Ik kocht mijn 
vader om en hij redde mijn schemerlamp van 
een eenzame en vooral erg donkere dood. De 
schemerlamp en ik, we hielden van elkaar, al-
leen wisten we het nog niet.

De laatste stap: de lamp. Dagenlang ver-
keerde ik in dubieuze staat van gedachten:  
een gloei- of dan wel niet een spaarlamp. 
Het was geen eenvoudige keuze. Ik plaatste 
klassieke melancholie en ouderwetse gezel-
ligheid tegenover een milieuvriendelijk alter-
natief (wat weer goed is voor mijn imago). 
Een alternatief dat bovendien met zijn koude 
fabriekskleur mijn leven ongetwijfeld totaal 
manisch zou depressiveren – aan de andere 
kant word ik spontaan vrolijker van de ge-
dachte aan geldbesparing). 

In de winkel stond ik voor het schap, mijn 
hand maakte een slalombeweging. -Ach, 
fuck imago, de huur is toch inclusief !- En 
sedert dien was ik de trotse bezitster van een 
schemerlamp met gloeilamp. Enigszins be-
schaamd geef ik hierbij wel toe een merkloos 
gloeilampje uit het schap te hebben geno-
men.

Daar zat ik op mijn kamer met mijn oer-
lelijke schemerlamp. Hij keek naar mij, ik 
naar hem. Ik was verliefd, ik had mijn nieuwe 
muze gevonden. Bladzijdes beschreef ik met 
donkerblauwe inkt – dat paste beter bij zijn 
bloemetjes. Maar na een tijdje keerde het tij. 
Hij bromde, viel om als het waaide. Hij ver-
slond meer peren dan ik in de zomertijd; we 
groeiden uit elkaar. ’s Avonds wisselden we 

geen woord meer. We gingen zelfs in thera-
pie, maar niets werkte.

‘Je kap is lelijk,’ wilde ik hem zeggen, 
maar slikte het in. Ik wilde hem niet nog 
meer onnodig kwetsen. Toch moest en zou 
het hoge woord eruit.

‘Ik vrees dat we niet zo goed bij elkaar 
passen als dat nodig is, op de lange termijn.’ 
Hij zweeg en mijn stem stokte.

‘Okee, je hebt gelijk. Het spijt me ver-
domme zo erg. Ik wil dat je het niet van ie-
mand anders hoort. Ik ben met...’ Ik zuchtte 
en keek naar de vloer. ‘Ik hou van je, maar er 
is een ander. Hij heet Knappa. Mijn God, ik 
schaam me zo. Ikea.’

-Ze is vreemdgegaan- Stoïcijns keek hij 

terug en hij fl ikkerde onbeduidend met zijn 
peertje. -Ik pak je nog wel terug, trut!- 

Aan het einde van het liedje wenste ik hem 
veel succes, geluk en rijkdom en verkocht 
hem met verlies terug tijdens de volgende 
rommelmarkt.

Wekenlang was ik van slag. De scheiding 
deed mij meer dan verwacht. Maar ik wist dat 
ik zoveel geluk zou hebben mijn schemer-
lamp zeker eens terug te zien. Dagen kwa-
men en gingen en op een goede dag beroer-
den mijn ogen inderdaad de lelijke kap en de 
verweerde houten poot. Mijn tranen stroom-
den en emotioneel riep ik: ‘Had ik jou maar 
nooit gedumpt!’

Het was bij Tussen kunst en kitsch dat ik 
hem zag. Zijn verzekeringswaarde bleek vier-
duizend euro.

Inge van Keeken
BRANDENDE LIEFDE 

bezoek
www.
nnpleiden.nl
/hoogwater
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Afbeelding

Voor het verduisterde licht poseerde zij

haar schaduw tekende zich

af op de lichte muur

en het silhouet danste

zijn eigen solo

Rebecca Kerkvliet
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Rebecca Kerkvliet
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De geschiedenis, die ik jullie aan-
stonds zal vertellen, speelde zich 
meer dan vijftig jaar geleden af in 

de donkere bossen van een dichtbegroeid ei-
land, waarvan mij de naam ongelukkigerwijs 
is ontschoten, maar waarvan ik mij herinner 
dat het ontdekt werd op de sterfdag van onze 
Verlosser. Ik voer in die dagen met het grote 
zeilschip ‘De Maxima’ – dat genoemd was 
naar dat blonde mokkel van onze toenmalige 
koning in spe – naar verre, onbekende stre-
ken. Heden is het moment aangebroken om 
het monster, dat jarenlang in de duistere ker-
kers van mijn ziel zat opgesloten, te bevrij-
den. De Scheepsraad en haar leden kunnen 
mij nu toch niets meer maken. Ik haat het 
leven te zeer om niet van de dood te houden. 
Ik ben een oude, gebroken man.

Dat was in de vroegere tijden, waarover 
ik reeds sprak, anders. Ik zat ‘in de bloei van 
mijn leven’, zoals oude mensen – die van het 
leven niets meer te verwachten hebben – dat 
dikwijls gekscherend plachten te noemen. Ik 
was een knappe, sterke, blonde kerel. Een 
ariër, zo je wilt. Sterk als een leeuw en met 
handen, waar een zwarte circusbeer u tegen 
zou zeggen. In de kombuis, waar Karel de 
kok zijn befaamde ontbijt- en dinergerechten 
klaarmaakte, kwamen die handen vaak goed 
van pas. 

Dag in dag uit stond ik voor dag en dauw 
op om Karel te helpen met het dragen van 
grote pannen vol dampende derrie vanuit de 
kombuis naar het eetgedeelte. ’s Ochtends, 
bij het gortschaften, was deze brij – die door 
Karel liefdevol: ‘pap a la Karel’ werd genoemd 
– opvallend genoeg vuilgrijs van kleur, terwijl 
we ’s avonds, op bevel van de kapitein, zo nu 
en dan groene, zure prut te verteren kregen. 
Wij zeelieden zetten ons dan mopperend en 
vol afschuw aan de maaltijd, in de weten-
schap dat we straks wederom het dek zouden 
moeten onderschijten.

Neen, een romantische tijd zou ik mijn rei-
speriode niet willen noemen. Dit was vooral 
te wijten aan het gebrek aan of, beter gezegd, 
de afwezigheid van vrouwen aan boord. De 
steeds terugkerende gesprekken over de blo-
te, bungelende borsten van inlandse meisjes 
– die je als zeeman zonder scrupules mocht 
betasten – of over de jonge, gebruinde lijf-
jes waaraan wij ons konden vergrijpen, ver-
doofden de chronisch knagende heimwee 
naar moeder de vrouw. Althans, een beetje. 
Ook mijn eigen wijf miste ik met momen-
ten, maar het besef dat er brood op de plank 

gen betreden. En zulks geschiedde, tot grote 
vreugde van de bemanning en de kapitein, 
die van vreugde zijn octant in de lucht slin-
gerde. 

Bij het aan land gaan, werd er gejuicht, 
gestampvoet en gezongen alsof we niet aan-
meerden bij een of ander onbekend eiland 
maar bij het Paradijs zelf, alwaar wij de On-
uitsprekelijke Woorden zouden horen. Ein-
delijk, na onze lange, zware zeereis konden 
we onze water- en voedselvoorraden vernieu-
wen en de sedert enige tijd beschimmelde 
scheepsbeschuiten verruilen voor mals vlees 
en vers fruit. De eenzaamheid van de zee 
werd hierdoor voor een moment uit onze ge-
dachten verbannen. Die avond fonkelden de 
sterren mysterieus aan de donkere hemel.

Wat zou ik nu eens gaan doen? zo vroeg ik 
mij – de volgende dag, terwijl mijn maten nog 
sliepen – in alle ernst af. Ik had mijn kleren 
aangetrokken en was op een heuveltje in het 
zand gaan zitten. Ik zou een dagboek kunnen 
beginnen. Een uitstekend idee, al zeg ik het 
zelf, maar bij gebrek aan een gans die mij van 
geschikt schrijfgerei zou kunnen voorzien 
bijkans onuitvoerbaar. Zag ik daar eens gans 
lopen? Volgens mij niet. Ik kan me voorstel-
len dat dat voor de lezer uiterst frustrerend is. 
Dan hoop je dat er een gans in het verhaal op-
duikt, maar dat gebeurt dan niet. IJdele hoop 
is een droevige zaak, zeg ik altijd. 

Zou ik eens een duik nemen in het krink-

lende winklende water dat daar zo voor mijn 
neus lag? Eveneens een idee van hoog niveau, 
gezien de lucht die mijn lichaam verspreidde, 
maar ik had geen zin om een kou te vatten. 
Ik kan jullie daar vele boeiende verhalen over 
vertellen. Tijdens een koude winternacht en-
kele jaren daarvoor zat ik bijvoorbeeld samen 
met mijn wijf – vrouw, als je dat beter vindt 
klinken – bij de kachel, zwijgend als immer. 
Waarover zou ik met haar moeten spreken? Ik 
heb werkelijk geen idee. Mijn vrouw is geen 
al te boeiende persoonlijkheid en oprechte 
genegenheid heb ik voor haar nooit gevoeld. 
Het is een wijf met een lijf, zo redeneerde ik 
destijds, en dat moest maar voldoende zijn. 
Laat haar maar breien, dan drink ik een neut. 
Plotseling vergat mijn vrouw echter om nieu-
we kolen op het vuur te werpen en vatte ik 
bijna een kou. Dat kon toch niet de bedoeling 
zijn. Daarom wees ik mijn vrouw terecht en 
werd het weer lekker warm in de kamer. 

Wat te doen? twijfelde ik nog steeds. Zou 
ik het bos inlopen om eens fl ink te kakken? 
Nee, dat leek me niet noodzakelijk, omdat ik 
dat plan reeds de avond tevoren ten uitvoer 
had gebracht. Het wordt een mens ook niet 
gemakkelijk gemaakt. Ineens schoot mij een 
uitmuntend idee te binnen, zoals een kogel 
een schedel binnendringt. Ik zou een korte, 
verkennende tocht over het eiland onderne-
men. Dat bood vele voordelen. In de eerste 
plaats zou ik het eiland een beetje kunnen 
bekijken en in de tweede plaats zou enige li-
chaamsbeweging mijn volgevreten lichaam 
geen kwaad doen.

Kijk, daar lag een heuvel. Ik hou ervan om 
heuvels te beklimmen. Dat deed ik als kind 
al; nu deed ik het weer. Daarachter lag een 
groot woud. Ik strompelde en schuifelde tus-
sen de bomen door, zoals ik dat later ook wel 
eens deed door het bos achter ons huis. Maar 
het woud op dit vreemde eiland was toch wel 
erg dichtbegroeid. Zo liep ik me minutenlang 
een weg te banen door de lianen, om onver-
wachts op een open plek te arriveren. En wat 
mijn oog hier zag! Grote beelden van ver-
weerd steen, zo groot als de gedenkzuil op de 
Dam, met griezelig grijnzende koppen. Snel 
doorlopen maar, dacht ik. Ik moet niets van 
ketterse praktijken hebben. Het ware geloof 
is het christelijke geloof en het christelijke 
geloof produceert geen lelijke stenen afgods-
beelden, mijmerde ik. 

Opnieuw verstreken er enige tientallen 
minuten. Ik probeerde een oriëntatiepunt 
te ontdekken in dit labyrint van gekloonde 

moest, maakte van mij de merel die in het oe-
verloze sneeuwkleed tevergeefs op zoek ging 
naar iets eetbaars voor zijn jongen.

En zo ging elke dag de zon onder om haar 
laatste lichtstralen aan de maan te schenken. 
Op een vroege, roze morgen in augustus 
werd het weeklagende ochtendgloren ver-
stoord door het gekrijs van vogels. Tot mijn 
grote verbazing ontdekte ik dat het hier niet 
om zeevogels handelde, doch dat de dieren 
in kwestie tot de groep der landvogels be-
hoorden. Welk een vreugde! Onze gehavende 
voeten zouden spoedig weer vaste grond mo-

Neen, een roman-
tische tijd zou ik 
mijn reisperiode 
niet willen noemen.

Rick Honings
HET MEISJE EN DE KOKOSNOOT

EEN ACHTTIENDE-EEUWS REISVERHAAL 
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bomen. Een symbool, een stenenverzame-
ling, een rotsblok desnoods. Maar niets van 
dat alles. Bijna besloot ik om dan maar een 
boom als oriëntatiepunt te kiezen, toen ik in 
de struiken achter mij iets hoorde ritselen. 
Hoorde ik het wel goed? Verbeeldde ik mij 
niet dat ik iets hoorde? Stapje voor voetje liep 
ik in de richting van het geritsel, waarvan ik 
– na lang getob – toch maar besloten had dat 
het geen hersenspinsel kon zijn. 

Ik verwachtte een kip, een vos of desnoods 
een paard. Achter de takken van de struik zat 
een jong, naakt meisje. Haar huid was bruin-
gekleurd door de felle zon en haar donkere 
haar gebleekt door het zoute water. Al met al 
had ze eigenlijk wel iets weg van Pocahontas 
uit de gelijknamige Disney-fi lm, maar dat re-
aliseerde ik mij pas vele jaren later. Ze was in 
ieder geval oogverblindend mooi, als een he-
melse prinses op een troon van ebbenhout. 
Het enige minpuntje, het enige wolkje aan de 
blauwe hemel, het moedervlekje in het blanke 
Maria-gelaat was die trommel. Op de schoot 
van het meisje stond een trommel, waarop zij 
met beide handen bonkte, onderwijl allerlei 
geluiden producerend die wellicht nog het 
beste te vergelijken waren met de doodsro-
chel van een olifant. Desondanks bedacht ik 
mij geen moment en rende ik naar haar toe 
om haar te omhelzen met alle liefde die ik in 
mijn liefdeloze leven kon opbrengen.  

Die middag lag ik samen met mijn meisje 

in innige omstrengeling na te genieten van 
het gebeurde, wetende dat ik haar nooit 
meer, nog voor geen biefstuk met pepersaus, 
zou verlaten. Het leven was goed, besloot ik, 
en ik sloot mijn ogen om de zonnestralen, 
die door de takken van de bomen op mijn ge-
zicht neerdaalden, te koesteren. En ik inha-
leerde de heerlijke meisjesgeur, als de laatste 
sigaret die ik zou mogen roken. En ik vroeg 
haar: ‘Hou je van me?’ Waarop zij antwoord-
de: ‘Oeva, de pela roeva es coepa oela oela.’ 
Die ondeugende meid. Zou je haar niet!

Het noodlot voltrok zich enige minuten 
later. Ik opende mijn ogen en zag het meisje 
een steen ter grote van een struisvogelei bo-
ven haar hoofd tillen. Ik schrok. Wilde mijn 
geliefde meisje me vermoorden? Ik graaide 
naar mijn glimmende revolver, richtte in 
paniek en schoot…Even wankelde ze, het 
mooie, donkere meisje. Daarna struikelde ze 
en viel ze met haar gezicht in het zand. Bloed. 
Donkerrood bloed gulpte uit een jaap van een 
wond in haar hals. Naast de steen, die het 
meisje tijdens haar val uit haar handen had 
laten vallen, lag een versgeplukte kokosnoot, 
klaar om gekraakt te worden. 

Terwijl de tranen uit mijn ogen druppel-
den, vluchtte ik terug naar het kamp. 

De schemering had zijn intrede gedaan. 

Leiden, 28 oktober 2005  
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