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redactioneel

HoogWater verschijnt twee keer per jaar 
en is een uitgave van Nieuw Nederlands 
Peil (NNP), studievereniging van de Op-
leiding Nederlands van de Universiteit 
Leiden.

Voor meer informatie: 
nnphoogwater@gmail.com

Bezoek ook onze website: 
www.nnpagina.nl

De redactie wil speciale dank uitspreken 
aan alle inzenders, intekenaren, adver-
teerders en iedereen die op overige wijze 
betrokken is geweest bij de productie 
van HoogWater.

De verantwoordelijkheid voor de in dit 
blad gepubliceerde teksten ligt bij de af-
zonderlijke auteurs, niet bij de redactie.

Redactie: 
  naomi boekwijt
  marleen hogendoorn
  eddy van kuppevelt
  babiche de koning

Vormgeving:
  juliette sandberg

In deze tijden van crisis, oorlog 
en geweld denken we maar al te 
graag terug aan die goede oude 
tijd. We kunnen ons die tijd mis-
schien niet meer voor de geest 
halen, alleen de gedachte eraan 
kan al volstaan. Door de jaren 
heen is er veel veranderd, in po-
litiek opzicht, maar ook zeker 
in maatschappelijk opzicht. De 
hedendaagse maatschappij is een 
mengelmoes van nationaliteiten 
geworden, waarbij gezegd moet 
worden dat de één er beter mee 
kan leven dan de ander. De wereld 
is door de jaren heen veranderd, 
en ook het jaar tweeduizenden-
negen zal bol van veranderingen 
staan. Obama zal de wereld-
macht overnemen, en - niet min-
der belangrijk - een vrijwel geheel 
nieuwe redactie zal alles op alles 
zetten om deze, en de daaropvol-
gende HoogWaters, minstens zo 
mooi te laten zijn als de vooraf-
gaande zeven.   Gezien het feit 
dat er voor de vorige editie niet 
genoeg inzendingen waren om 
een gehele HoogWater te vullen, 
ligt hier een primeur voor jullie. 
De eerste dubbele editie is gebo-
ren! Over een thema hoefden we 
dan ook niet lang na te denken; 

intekenaren

wim van anrooij
  jelmer birkhoff

 jochem blad
  naomi boekwijt
  ronnie boogaart

  cor van bree
inge broekman

  ton harmsen
  mirre van der heide

  marleen hogendoorn
  lizan van der holst

henrike jansen
  ludo jongen

babiche de koning
  eddy van kuppevelt

  olga van marion
  joke nijenhuis

  juliette sandberg
  marijke van der wal

annemieke
günther

de vorige, niet uitgekomen editie, 
had als thema ‘Ophij’ meegekre-
gen. Het was een soort knipoog 
naar het feministische blad Opzij, 
en daarom hebben we ervoor ge-
kozen om juist nu, in deze dubbe-
leditie, Opzij ook aan bod te laten 
komen.  
 Met mijn nu toch al kritische 
journalistieke oog, valt het me op 
dat de journalistiek tegenwoor-
dig over niets anders dan perso-
nen praat. De media zorgt ervoor 
dat elk gesproken woord van een 
politicus, BN’er of gemeente-
wethouder een lading meekrijgt, 
waardoor hij/zij tot aftredens aan 
toe op de voet gevolgd wordt. Er 
wordt te veel op iedereen gelet, 
vrijheid van meningsuiting lijkt 
ineens een ander begrip te zijn 
geworden. Laten we ons niet zo 
bezig houden met wat een ander 
zegt, laat ieder zeggen wat hij of 
zij wil. Let niet te veel op hij, of 
op zij. Laten we eerst en vooral 
genieten van deze nieuwe Hoog-
Water.

Namens de HoogWaterredactie,

Eddy van Kuppevelt

op hem of op haar?

Al jaren is Odessa een grote fan van Multatuli.
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opzij geschoven

babiche de koning

We zijn allebei opzij geschoven. 
Niet door elkaar, maar door het 
leven. Het leven schoof ons opzij, 
de andere richting in. Het was zo 
geschreven en wij konden daar 
niets meer aan doen. Hoe vaak ik 
het ook probeerde om op jouw 
weg te komen, iets hield me tegen. 
Dat iets was sterk genoeg om me 
te kleineren, want mijn verlangen 
was groter dan jouw verlangen 
naar leven en dat is zonder einde. 
Ik had gewild dat jij het las. Dat 
je wist dat ik nog steeds aan je 
dacht en dat ik het niet zomaar 
aan de kant kon schuiven. 
Ik had het verschil willen maken. 
De duisternis door met liefde als 
geneesmiddel. Maar helaas blijven 
dromen mooier dan de werkelijk-
heid omdat ik in de werkelijkheid 
zelf ook mee moet doen. Ik moet 
zelf vechten, zelfs als er niemand 
mee vecht en ik er in mijn eentje 
voor sta. Dat valt vies tegen bij alle 
dromen waar ik slechts één kuil 
tegenkom in plaats van een stuk 
of honderd.Ik kan wel schreeu-
wen maar dat heeft geen zin want 
de wereld maakt een groot pro-
bleem klein om het onzichtbaar 
te laten lijken. De wereld maakt 
me onzichtbaar voor de anderen. 
Niemand kan zien dat aan de 
binnenkant een verlangen me te 
grazen neemt zolang ik niks doe. 
Zolang ik stil blijf staan en mezelf 
probeer te overtuigen dat het wel 
langzaam weg gaat. 
Jij denkt dat ik tegen je lieg omdat 
ik ontken dat mijn ogen huilen als 
ik denk aan een heden zonder jou. 
Het enige wat ik je kan zeggen dat 
ik radeloos ben en het niet weet. 
Want het leven heeft niet voor al-
les een antwoord en volgens mij 
zoek ik naar antwoorden in het 
leven waar nieuwe antwoorden 

voor moeten worden geschreven. 
Ik betreed een pad dat niemand 
heeft gelopen omdat anderen er 
over heen komen . Anderen ko-
men over hun liefde heen en ge-
ven het een plaatsje in hun hart. 
Maar ik moet steeds weer door 
die liefde heen die geen plaatsje 
wil zoeken maar om mij heen 
blijft hangen. Liefde die je niet in 
de steek laat. Zo is er maar één. 
Blijkbaar is het een geschenk dat 
ik dit mag voelen maar het voelt 
als een last. 
Dromen zijn namelijk om te dro-
men en het leven is er om geleefd 
te worden. Woorden geschreven, 
dromen gedroomd. Nu is het tijd 
om te leven. De klok tikt en het 
leven gaat gewoon door. Ik sta 
te wachten vlak voor je, maar jij 
ziet me niet. Ik moet de waarheid 
zoeken en hem aan jou verkopen. 
Dan pas zal mijn onzichtbaarheid 

afnemen en ik langzaam tevoor-
schijn komen. Pas als de waarheid 
me infl uistert dat ik niet zonder je 
kan, kan ik je die verkopen en de 
waarheid, de waarheid neemt zijn 
tijd. De waarheid neemt altijd zijn 
tijd. De waarheid laat me wachten 
en wachten en nog eens wachten. 
Ik schreeuw om snelheid omdat 
ik troosteloos onzichtbaar door 
het leven ga. De waarheid heeft 
geen oor voor zielen die niet voor 
de waarheid uit willen komen. 
Hij laat ze wachten totdat hun 
tijd is gekomen. De tijd om na te 
denken of je de waarheid echt wil 
laten komen omdat de waarheid 
de schijnbare werkelijkheid dras-
tisch kan veranderen. Zo erg , dat 
je graag terug zou willen. Alleen 
als de waarheid eenmaal heeft 
gesproken, is er geen weg terug. 
Alleen een weg verder. Een weg 
naar een nieuwe waarheid.

bezoek onze 
website
www.
nnpagina.nl

Advertentie
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Spelfouten vallen meer op dan denkfouten. (Multatuli)

De Man. Het blijft een interessant 
onderwerp om over te schrijven. 
Relaties, mannelijke eigenaardig-
heden, prinsen op witte paarden… 
you name it. Het observeren van - 
en roddelen over dit boeiendende 
thema is een van mijn favoriete 
bezigheden. Na jarenlang onder-
zoek, ook wel levenservaring en 
daten genoemd,  zal ik hier enige 
conclusies presenteren. Ziehier 
wat ik al mannengebruikender-
wijs heb geleerd: 5 dingen die je 
beter niet tegen De Man kan zeg-
gen. Lees en leer.
  “Kunnen we geen vrienden blij-
ven?” of “Je bent als een broer voor 
me”, zijn dooddoeners. Mannen 
willen niet aardig gevonden wor-
den door ons (de vrouwen dus), 
en al helemaal geen vrienden zijn. 
Vriendschap tussen mannen en 
vrouwen werkt niet. Mannen 

gebruiktips bij De Man

marleen hogendoorn

hebben mannen om bevriend mee 
te zijn, vrouwen zijn voor andere 
dingen. Gewoon eerlijk zeggen 
dat het niets gaat worden tussen 
jullie.
  “Ik betaal wel”. Nee! Etentjes zijn 
hét moment om je feministische 
standpunten opzij te schuiven en 
de ruim 100 jaar aan emancipatie 
even te vergeten. Gun je man zijn 
moment door hem vol trots zijn 
portemonnee te laten pakken en 
voldaan geld op tafel te leggen. 
Zie je hem stralen? Streel zijn ego 
door nog te zeggen “Ooh dankje-
wel hoor,” en een ongemeend 
“volgende keer betaal ik hoor” 
maakt zijn eergevoel compleet.
  “Kies jij maar”. Dit is iets wat wij 
juist moeten doen. Mannen kun-
nen geen keuzes maken. “Zullen 
we bij La Bota of bij Eazie eten?” 
Angst, verwarring, gestotter en 

paniek alom bij De Man. Mannen 
moeten een logische afweging 
maken van de eet-opties. Vrou-
wen zijn gewoon beter in het ne-
men van besluiten, 
  Vraag nooit - maar dan ook echt 
nooit - naar zijn aantal bedpart-
ners. Op de een of andere manier 
zijn het er altijd ofwel eigenaar-
dig veel, ofwel bizar weinig. Beide 
mogelijkheden roepen een reactie 
van “Iehll, gatver” op, om uiteen-
lopende redenen natuurlijk. Niet 
naar vragen dus.
  “Gebeurt dat wel vaker?” Ik zal 
geen details van deze gênante si-
tuatie geven, we weten allemaal 
wat er aan de hand is. Vraag er 
niks over, negeer het, fake des-
noods een orgasme en vlucht naar 
huis! 

opzij

Je zei
in mijn wereld
ben jij de enige

zeker
dacht ik

en onze wereld
is dezelfde

- mark de haan

op het eerste gezicht
Smachtend kijk ik je aan
en jij gluurt terug naar mij.
Terwijl de huizen voorbij
het raam, sneller lijken te gaan.

Het spel dat wij spelen,
is als het nieuwe rood.
Mijn zielsverwant, lotgenoot,
alles wat wij samen delen.

Plots komt de rijdende kamer
tot stilstand. Zoals voor mij
gelijk de slag van een hamer.

Je staat op, kijkt niet eens opzij.
Stapt uit, waarna ik eenzamer
maar toch spitsvol verder rij.

- lizan van der holst
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Opzij, opzij, opzij,  
maak plaats, maak plaats, maak 
plaats,  
wij hebben ongelofelijke haast.  
  Met je Swiffer stof je je voorma-
lige leven af. Dag leven, het ga je 
goed in het hiernamaals. Of waar 
je dan ook naartoe gestuurd zal 
worden. In iedergeval is het je le-
ven niet gegund om nog langer in 
ons midden te verkeren.  
  Te lang kun je echter niet stil-
staan bij het tragische overlijden 
van je leven. Een laatste eerbe-
toon? Welnee, daar heb je immers 
helemaal geen tijd voor.  
  Opzij, opzij, opzij,  
want wij zijn haast te laat,  

fl eur spiekerman

op zij 

wij hebben maar een paar minu-
ten tijd.  
  Je kijkt op je horloge. Neen, niet 
op je horloge. Je had geen tijd om 
er eentje te kopen, om het bat-
terijtje te vervangen, om hem 
om wintertijd te zetten of om 
hem om je niet al te potsierlijke 
pols te doen. Je mobiel geeft met 
knipperende fl ashlights aan dat 
je je bed uitmoet. Boeken maken, 
verslagen lezen, de bus kussen, 
de kus missen - let u wel op?-, eh 
ja, maar dan anders dus. Van een 
hectisch leven waarin chronische 
vermoeidheid overheerst, krijgt 
men vreemde gedachten.  
  We moeten rennen, springen, 

vliegen, duiken, vallen, opstaan 
en weer doorgaan.  
We kunnen nu niet langer, we 
kunnen nu niet langer blijven 
staan.  
  De Olympische Spelen vormen 
een kleutergymles vergeleken bij 
de afstanden die je dagelijks moet 
overbruggen. Uren achter de 
computer, ondanks pauze, vol-
doende drinken en een brillerd 
met versterkende glazen, blijft 
een ongezonde kwestie. Dage-
lijks bivakkeren in schommelen-
de veewagens die zich openbaar 
vervoer noemen. Altijd haasten. 
Na vijf minuten lopen al uitge-
put zijn, als een bejaard fossiel 
van negentig. Een looprekje of 
rolstoel zouden geen overbodige 
luxe zijn. Waarom zou je nog de 
moeite doen om een sport te kie-
zen? Power walking en denksport 
zorgen ervoor dat de kilo’s eraf 
vliegen. Hier spreekt uw nieuwe 
dieetgoeroe: ga in godsnaam een 
universitaire studie volgen! Over 
de bijkomende vreetbuien en 
zuipsessies later meer.
  Een andere keer misschien  
dan blijven we wel slapen  
en kunnen dan misschien als het 
echt moet,  
wat over koetjes, voetbal en de 
lotto praten,  
nou dag tot ziens, adieu het gaat 
je goed.  
  Slapen? Waar? Graag. Maar bij 
iemand anders slapen? Daar is 
geen tijd voor. Dan moet je spul-
len meenemen zoals een tanden-
borstel. Dat kost tijd. En een niet 
al te walgelijk slaapding, maar 
niets deugt, dus moet je weer 
gaan shoppen. No time, no mo-
ney. Over koeien praat je toch al 
liever niet, die eet je liever, voet-
bal klinkt veel te vermoeiend en 
de lotto, die hoop je nog altijd te 

de wekker gaat

Opzij, opzij, maak plaats allemaal.
Vandaag voel ik me even goed,

voel ik me even fi jn en kan
echt niets me nog weerhouden.

Opzij, opzij, hier kom ik aan.
Ik ben een echte held vandaag,

red iedereen met tandpastaglimlach
en voel me koning van de dag.

Opzij, opzij, spits je oren nu
en hoor mij stem weer roepen

door de straten van luilekkerland.
Er is iets bijzonders aan de hand.

Opzij, opzij, jullie donkere wolken.
Vandaag ga ik er tegenaan

met frisse moed en ik begin al goed,
door lekker vroeg op te staan, yes!

- klaas la roi
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winnen. Zodat je je het kunt ver-
oorloven om een sabbatical te ne-
men.  
  Neen, tijd voor een goed gesprek 
is er vrijwel niet. Even snel een 
bakkie en men snelt weer gauw 
terug richting het geleefd-wor-
den.  
  We moeten rennen...  
  Opzij, opzij, opzij...  
  Buiten adem hang je met je hoofd 
boven het bad om alvast je haar 
te wassen zodat dat de volgende 
ochtend niet hoeft. Vooruit den-
ken in tijden van stress om jezelf 
te ontzien. Helaas gaan rennen en 
haren wassen niet zo goed samen. 
Je zwabbert met je gympjes over 
de natte vloer, vol met je borst op 
de badrand. Dat doet zo’ n zeer, 
je hebt zin om op de badmat een 
potje te gaan zitten janken à la 
Bridget Jones. Kwaad gooi je de 
doucheknop in het bad, alsof dat 
helpt, maar aan praktische oplos-
singen denk je op dat moment 
echt niet. Schelden gaat daarente-
gen maar al te goed. Het scheelde 
ook maar een (fris gewassen, dat 

Wie zichzelf niet kan bevelen, moet gehoorzamen. (Nietzsche)

wel) haartje of daar had je mooi 
een tand door je lip. Weer eens 
wat anders dan een piercing...  
  We moeten rennen...  
  Een andere keer misschien...  
  Alles lijkt overweldigend. De 
mensen om je heen, het zijn er 
teveel. Nederland is een grote 
broedmachine. Twee is toch wel 
genoeg? Je baant je een weg door 
de menigte naar de kassa, waar je 
een simpele tosti wenst af te re-
kenen. Er staat vast genoeg op je 
chipperd. Heul niet. Saldo te laag. 
Achter je staat een rij van hier tot 
Honolulu (zat je maar daar) en je 
druipt af om je pas opnieuw op te 
laden. Je zou toch zweren dat...  
  Minutenlang sta je bij het chip-
per-plaadpunt. Toch vreemd, met 
maar 1 wachtende voor je. Mensen 
kunnen NIET chippen, niet pin-
nen en niet met passen omgaan. 
Zelf ben je altijd zo klaar, maar 
sommigen maken er een heel le-
venswerk van. Duizend keer die 
pas erin dauwen, verwoed op 
knoppen drukken (er wordt echt 
niet spontaan een miljoen op je 

rekening gestort hoor!) en dan 
zonder iets te hebben gedaan af-
druipen. Tsja.  
  Je checkt je saldo, terwijl je tosti 
ondertussen vast is afgekoeld 
tot min twintig. Het bammetje 
kost 2.40 en op je chipperd staat, 
juist: 2.39. Een luttele eurocent! 
Je besluit je niet op te winden en 
gewoon te vreten. Daar houd je 
van in tijden van stress, snoepen, 
snacken en een stevige neut op 
zijn tijd om niet al te depressief 
door het leven te gaan.  
  We moeten rennen...  
  Opzij, opzij, opzij...  
  We moeten rennen...  
  Ook al voel je je uniek in je soort, 
je bent niet de enige wiens le-
ven in rook is opgegaan. Enkele 
quotes:  
  “Ik heb deze week echt geen tijd 
om te slapen, dat sla ik dus maar 
over...”  
  “Fleur, ik wil slapen!”  
  “Ik wil dooooooooooood...”  
EEN ANDERE KEER MIS-
SCHIEN!!!  
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aan de kant

Er zit een meisje van een jaar of 
tien. Ze heeft lang blond haar in 
een staart en ze heeft een drie-
kwartsbroek aan met laarzen er-
onder, lange benen voor zo’n meis-
sie. Er zitten geen ouders in de 
buurt. Ze zit daar maar gewoon. 
Te wachten. Ze ziet er verveeld 
uit en toch ook niet. Ze heeft een 
pen die ze steeds op de ene, dan 
weer op de andere dij in en uit laat 
klikken. In de stalen bankjes zit-
ten regelmatige vierkante gaatjes 
waar ze de pen overheen laat glij-
den zodat een ratelend geluid de 
stille ruimte vult. Als ik naar haar 
kijk, kijkt ze terug. Zonder angst. 
Gewoon alsof het een regel is te-
rug te kijken. Ik zit daar aan de 
overkant van de wachtruimte op 
het puntje van het bankje op een 
mannenmaniertje, zo met m’n el-
lebogen op m’n knieën en handen 
samengevouwen. En ik voel of zie 
opeens hoe groot mijn lichaam 
eigenlijk is, hoe volwassen. Gek, 
dat besef niet meer klein te zijn. 
  Ik kijk wat meer om me heen. 
Op een zuil aan de andere kant 
van de ruimte hangt een in grote 
ComicSans-letters getikt briefje: 
‘Leesfolders a.u.b. niet op de ta-
fel leggen tenzij na toestemming 
van de receptie’. Op het prikbord 
waarnaast de rekjes met folders 
hangen, hangt eenzelfde soort 
briefje: ‘Als u langer dan 10 minu-
ten wacht (na het tijdstip van de 
afspraak) kunt u dit melden bij de 
receptie’. Op de enorme planten-
bakken, waar kunstmatige exoti-

haat-liefdeverhouding

                        Voor Anne 

      Meen niet, dat enkel u dit niet beviel.  
      Bemin mij niet omdat ik naar u smachtte,
      En haat mij niet, ofschoon ik u verachtte:
      Deez’ schertserstong beschermt een kleine ziel. 
      Reeds kent gij een’ge tijd de achilleshiel,
      In’t leven dat moedwillig u verkrachtte;
      Juist dán heb ik u lief in mijn gedachten.
      Verwacht niet dat ik voor u nederkniel, 
      En om vergif’nis smeek. Want dwaze trots
      Regeert dit kwetsbaar lijf. Ik lag bij nachte            
      Stilzwijgend in gepeins en twijfel… Plots! 
      Een visioen, een toekomstbeeld! Ik lachte,
      Om iets potsierlijks, kolderieks, iets zots:
      Wij, wandelend, gearmd, langs Leidse grachten. 

                              - da sikko

Advertentie

rebecca griesmeel
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Zouden Nietzsche en Multatuli samen een fles wijn hebben kunnen legen?

leven

Ze praat over je
schouder in je oor
het houdt weer op
het gaat weer over
niks

  - mark de haan

sche planten met nootjesachtige 
dopjes als potgrond in zitten, het 
briefje: ‘Geen water geven a.u.b.’. 
Ik denk: halleluja straks plakken 
ze nog een briefje op de bankjes: 
‘Hier niet zitten a.u.b.’. Ze kun-
nen beter folders maken met tek-
sten als: ‘U mag wachten, u mag 
naar de wc gaan, u mag aan uw 
haar zitten, u mag…’ 
  Het meisje zit er nog steeds en 
ze kijkt me nog steeds aan wan-
neer ik naar haar kijk. Bijna alsof 
ik niet zomaar het recht heb naar 
haar te kijken, zij verleent zich-
zelf dan het recht mij kinderlijk 
doch imponerend in de ogen te 
staren, onderwijl gewoon door-
gaand met haar activiteiten tegen 
de verveling. Ik vind het plots 
raar dat ik me niet de laatste keer 
kan herinneren dat ik me verveeld 
heb. Als je volwassen wordt, raak 
je dan ook de mogelijkheid je te 
vervelen kwijt? Waarom verlies 
je eigenlijk zoveel en krijg je zo 
weinig als je het kindzijn een-
maal opgeeft… Waarom laten wij 
(jong)volwassenen ons zo sturen 
door regeltjes, regeltjes en nog 
eens regeltjes? De meeste hoeven 
niet eens expliciet aan ons ge-
formuleerd te worden omdat we 
zelfs ongeschreven regels voor 
zoete koek slikken. De mij zo 
kenmerkende rebellie begint in 
me op te borrelen. Het is stil in de 
ruimte. De tok klikt. 
  Ik verplaats mijn aandacht naar 
een gezinnetje wat zich in de 
hoek gezeteld heeft. Het is een 

lange vader en een al net zo lange 
moeder met een voor haar leeftijd 
erg lange dochter. Ze zijn alle drie 
formulieren aan het invullen. Nog 
meer formulieren, nog meer in-
formatie om te verwerken, dat is 
precies wat ons maatschappelijk 
apparaat nodig heeft. De dochter 
draagt zowat dezelfde schoenen 
als de moeder. Dat haat ik direct 
zo erg dat ik het liefst de schoe-
nen van hun voeten wil rukken, 
maar ik blijf, rustig en volwas-
sen zoals dat hoort, zitten op het 
mannenmaniertje waar ik me erg 
gemakkelijk bij voel. De vader 
zit er vrouwelijker bij dan ik: de 
benen over elkaar en met de rug 
tegen de leuning van het bankje. 
Ik zie dat hij beschadigd is. De 
vrouw doet al het praatwerk, 
neemt de formulieren door. 
‘Ik heb best wel honger,’ zegt de 
dochter. 
‘Heb je wel iets gegeten vanoch-
tend?,’ vraagt de moeder, opkij-
kend van haar invulwerk. 
Papa rommelt in een stoffen tasje 
en haalt er een kleine mandarijn 
uit, biedt die zonder woorden 
maar met een liefdevol gezicht 
aan de dochter aan.
‘Nee ik heb wel bij me, kijk maar,’ 
trots haalt ze haar broodtrommel 
en ligakoek uit haar tas. 
De papa knikt en laat de man-
darijn terugvallen in het stoffen 
tasje. 
  Ik kijk op de klok, het is elf over 
elf. Abrupt sta ik op waarbij ik 
merk dat alle mensen in de ruim-

te opschrikken van mijn plot-
selinge beweging. Ik loop met 
ferme passen naar de receptie en 
ga met een gemaakt geërgerde ge-
zichtsuitdrukking staan wachten 
tot die mutsen zich bereid voelen 
om de kop thee neer te zetten en 
zich naar mij om te draaien. Een 
domme doos schuift het plastic 
raampje open. 
‘Ja?’
‘Het is tien minuten na mijn af-
spraak.’
‘Aha en met wie heb je een af-
spraak?’
‘Met Tineke.’
‘Tineke wie?’
‘Tineke Smit.’
‘Aha, nou eens even kijken, hmm 
heb je een momentje?’
Ze wil zich alweer omdraaien 
maar ik houd haar tegen.
‘Nee ik heb niet even een mo-
mentje. Ik heb al tien minuten 
aan momentjes moeten wachten 
hier in deze belachelijke wacht-
ruimte met verveelde kinderen 
zonder ouders en verwaande 
kinderen met beschadigde papa’s 
en zo gaat het elke week. Bekijk 
het maar. Jullie houden je niet 
aan de regels, doe ik dat ook niet. 
Oh en doe wat aan die belache-
lijke briefjes overal. Das toch niet 
mensvriendelijk?! Nou dag.’
Ik loop weg en werp nog even 
een blik op de wachtruimte. Ze 
zitten me allemaal aan te kijken. 
Het verveelde kind schraapt met 
de pen over de bank.
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eddy van kuppevelt

Fantastig. Toch? Terwijl Obama 
en McCain elkaar op fnuikende 
– fnuikte, heeft gefnuikt - wijze 
letterlijk probeerden te slachten, 
maakten wij ons druk om ons 
geld, icesave or not. Hoewel de 
kredietcrisis zijn climax al en-
kele weken geleden oversteeg, is 
het voorgaande, voor de vorige 
komma dus, paradoxaal gezien, 
erg interessant. Om nog maar te 
zwijgen over fi etsbanden en an-
dere gebruiksvoorwerpen.  
   Want, zeg nou eens eerlijk, hoe 
vaak in je leven denk je na over 
een fi etsband? De liefde, wande-
len door een verlept park, rode 
wijn drinken, belletje lellen, uit-
zoeken hoe deze zin syntactisch 
in elkaar zit, vissen, een kaars 
ontsteken, broekzakken naaien, 

alle bezitten ze een grote diversi-
teit aan antwoorden op belangrij-
ke levensvragen. Onder andere op 
de vraag: ‘Wat ga jij vanmiddag 
doen?’ Een zeer nuttig, al dan niet 
geformuleerd in combinatie met 
een quasi-transitief werkwoord, 
kan zijn: ‘Rode wijn drinken’, of: 
‘Vissen’. Zoals ik al constateerde, 
allemaal nuttige dingen om je 
over te verwonderen.  
   Toen ik laatst een der fascina-
ties van het leven bewonderde, 
bekroop me ineens het angstige 
gevoel dat mijn fi etsband sym-
bool was voor het leven van een 
student. Afgezien van het feit 
dat ‘student’ een erg geabstra-
heerd fenomeen is, leek het me 
vrij waarschijnlijk dat het ver-
bond tussen de fi etsband en het 

studentenleven wellicht geper-
sonifi eerd was in mijn lichaam. 
Het profi el van de fi etsband was 
ooit nieuw, rook naar vers rub-
ber en ook ik was ooit nieuw, 
rook aan een vers, nieuw leven. 
Een fi etsband maakt vele dingen 
mee, rijdt over vele straten, we-
gen, paden, stoepranden, mis-
schien zelfs wel over enkele ‘cha-
sing pavements’. Interessant is de 
vergelijking, want, ook een mens 
groeit op, bewandeld verschil-
lende paden, ziet nieuwe dingen 
van de wereld, leert en studeert, 
ontbloeit tot een winterse zon-
nebloem. Een tegenwerping zou 
kunnen zijn dat fi etsbanden vaak 
niet zolang meegaan, iets wat 
je als levend wezen wel hoopt 
mee te maken. Maar, kun je een 
nieuwe fi etsband, niet weer zien 
als een nieuwe fase in je leven? 
De puberteit, de overgang – van 
middelbare scholier tot student, 
om misverstanden te voorkomen, 
alhoewel de overgang ook best 
ingrijpend is -, het leven van een 
baby naar dat van een kleuter, het 
ontwikkelen van adolescent tot 
ouder. Ach, des te langer je erover 
na blijft denken, des te langer gaat 
de wereld aan je voorbij. Wat mij 
betreft blijven er genoeg dingen 
over om je over te verwonderen, 
denk vooral nu maar eens aan ál 
die andere gebruiksvoorwerpen, 
ik verzeker je, je bent er dagen 
zoet mee.  
   Om nog eenmaal terug te komen 
op het verbond tussen de fi ets-
band en het leven, een fi etsband 
heeft geen begin en geen einde. 
Het leven ook niet? Denk er eens 
over na, schuif het niet opzij, en 
laat het me weten als je eruit 
bent, dan zal ik me er ook over 
verwonderen.

over fi etsbanden en andere gebruiksvoorwerpen

Wetenschap is gefundeerd op het stellen van vragen, antwoorden leiden af. (Popper)

Wat je zegt raakt me diep
Als een beschoten dier
Dat na een schot bloedend verder liep
Probeer ik niets te voelen, mn hart op een kier

De deur was open voor anderen,
Terwijl ik wachtte op een teken van jou
Je hebt me laten wachten, niets zou veranderen
Wist dat je niet komen zou

Nu mijn hart op een kier
Bloed loopt uit de wond
Je laat me achter hier
Gewond lig ik hier huilend op de grond

- babiche de koning
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nieuwe berijming

‘k Heb de pest aan dit oud huis
waar we  barsten van de kou
en waar door God vergeten dauw
‘s morgens op het dekbed vloekt.

Maar:

Eens op een wintermorgen
zag ik bij mijn linkerteen
onze haren zo bijeen
in  het doucheputje gekoekt.

Dank U Heere, stotter ik,
dank U dat die trut haar 
haren hier heeft afgeschud

    - o.w. mus

knie-zen 

Zij hoort bij mij als
dag bij nacht maar
ik vind haar water,

zij mij vuur. 
Als zij er niet is

stort ik in als muren
zonder cement.
Is zij hier wens 

ik haar ver of
-in ieder geval-

dat ze zich stil houdt. 
Zij laat mij steeds 
vaker in de steek

alsof ze niet meer
helemaal past.

Mis ik haar soms zoals ze was. 
Zij is mijn balans, mijn evenwicht.

Zonder haar ben ik totaal ontwricht.

- mirre van der heiden

Ik blik opzij
we zitten in dezelfde kamer 
zelfde plaats zelfde taal 
het klopt allemaal  

ik dacht, dat als het klopt, 
ik je dan ook had  
hier in ditzelfde universum 
hoewel die van jou goddelijk  
mijne een zwart gat 

we zitten in hetzelfde schuitje 
of misschien wel reddingsboot 
het ergste is: we zitten vast 
in elkanders hoofd 

maar als ik naast je zit 
en ik blik opzij  
dan blik jij nooit eens even
stiekem terug naar mij  

zelfde tijd zelfde plaats 
zo gaat ‘t elke keer  
als je zegt naar me te kijken 
waarom zie je me dan niet meer? 

   - 

Wat wil het geval 
Een knie licht geschaafd

Het beste paard struikelt
Een parachutist

En Flipper die tuimelt
Een dreigende diepte

Die doorzetters duizelt
Een marktkraam waait om

Het aandeel dat duikelt
Een druppel daalt neêr
Een engel wordt duivel

De jump met een bungee
Een kleuter die buitelt 

De appel niet ver van de boom
Het standbeeld van Saddam Hoessein

Heft het glas, heerlijkheid, heft het glas
Opzij die gevallen zijn

- robert van ruiten

rebecca griesmeel



13

Lijd je aan of geniet je van hypografie?

“zet je zorgen maar opzij” 

marjan varekamp

Voor de medeliefhebbers van de 
Disneyfi lm, dit is inderdaad een 
regel uit een liedje van Belle en 
het Beest. “Kom erbij, kom erbij, 
zet je zorgen maar opzij”. 
Maar dat is dus mooi makkelijker 
gezegd dan gedaan. Voor mij is 
het opzij zetten van mijn zorgen 
een praktisch onmogelijk iets. 
Ik ben namelijk van het type ‘ik 
maak me druk om alles’. Een dra-
maqueen, zo kun je het ook noe-
men. Niks is voor mij te gek om 
over te piekeren en om de stom-
ste dingen kan ik ’s nachts wak-
ker liggen. 
Om er vervolgens - of dat nu een 
paar uur of een paar maanden la-
ter is – achter te komen dat mijn 
zorgen vrijwel altijd nergens voor 
nodig waren. Dat ik me weer eens 
druk heb gemaakt om niets. Of in 
ieder geval, om iets wat achteraf 
die zorgen niet waard was. Dat 
het een situatie was van over-
macht of eentje die zichzelf heeft 
opgelost. 
Voorbeelden zijn er genoeg. Din-
gen die op het moment zelf een 
enorm probleem leken en waar-
van je nu denkt; Sjonge, dat ik me 
daarom druk maakte. Dilemma’s 
die achteraf belachelijk klinken. 
En die dilemma’s begonnen al op 
zeer jonge leeftijd:
“Wil ik vingerverven of toch een 
plakwerkje maken? Ga ik na 
school met Wendy of met Na-
tascha spelen? Wil ik in de pop-
penhoek of nee! Toch maar in de 
bouwhoek. Bestaat Sinterklaas 
nou wel of niet? Ben ik fan van de 
Spice Girls of van de Backstreet 
Boys? Is oogschaduw opdoen in 
groep 7 mooi, of een beetje or-
dinair? Eigenlijk wil ik strings 
dragen, maar wat zal m’n moe-
der daarvan vinden? Wie is mijn 
hartsvriendin? Zal ik wel genoeg 

punten halen op de CITO-toets, 
en naar welke middelbare school 
wil ik dan? Help, wat voor rug-
tas moet ik kopen, hoe moet ik 
me gedragen, zal ik OOIT wel 
nieuwe vrienden maken, of blijf 
ik eeuwig die onwetende brug-
smurf? Al mijn vriendinnen heb-
ben al gezoend en ik nog nooit, 
waarschijnlijk gaat het ook nooit 
gebeuren… Ga ik dit jaar wel 
over, is m’n nieuwe klas wel net 
zo leuk als m’n vorige? Sommige 
klasgenoten mogen al uit en ik 
wil ook, maar wat trek ik aan? 
Zal ik die sigaret proberen? Wat 
wil ik in godsnaam gaan studeren, 
en waar? Oké luxeproblemen zijn 
ook niet leuk, voor welke van die 
twee jongens wil ik gaan, áls ik al 
voor iemand wil gaan want mis-
schien ‘scharrel ik liever rond’?... 
Die examens, hoe moet ik die ooit 
gaan halen want het is te veel en 
te moeilijk. Waar gaat ons vrien-
dengroepje dit jaar heen op va-
kantie? Ben ik het er wel mee eens 

dat die bitch ook mee gaat? Hoe 
ga ik ooit een kamer vinden in 
Leiden, wil ik überhaupt nog wel 
op kamers? Van welke vereniging 
wil ik lid worden en is dat nou 
wel zo’n goede keus?...” 
Zoals hopelijk is duidelijk gewor-
den; AL deze dingen zijn uitein-
delijk wel goed gekomen. Want 
inmiddels heb ik (met slechts 
één onvoldoende) mijn diploma 
gehaald, zijn we met z’n allen, 
inclusief de bitch, op vakantie 
geweest (en dat ging prima), heb 
ik een kamertje waar ik heel ge-
lukkig mee ben en ook van het 
lid worden bij een studentenver-
eniging heb ik uiteindelijk geen 
spijt. En ook al is het achteraf al-
tijd makkelijk praten; dit zouden 
toch redenen genoeg moeten zijn 
om eindelijk eens een keer naar 
dat onschuldige, maar ó zo ware 
Disneylied te luisteren en m’n 
zorgen gewoon opzij te zetten. 
Of ze in ieder geval een stukje uit 
m’n richting te verplaatsen. 

grafschrift van een vrouw 

Ik zie je wel kijken, met die walgende blik
Zeg nou eens eerlijk, maakt deze kist me niet te dik? 

- coen van beelen
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en toen dat niet hielp gaf ze 
een mep op het apparaat. 
Dakota van The Stereopho-
nics. Een mooi liedje, daar 
niet van, maar wat ís dat toch 
met al die liedjes? Ik weiger 
het hoofdpersonage te zijn in 
een verkapte musical. 
  De man die nog voor Jean 
Marie binnen was gekomen, 
groette hem met ‘Hoi Pfaff’. 
Daarom wist ik dat hij Pfaff 
heette. De rest is verzonnen.
De groetende man bestelde 
bij Koen een congac en toen 
hij dat niet kreeg een cog-
nac. Koen was een taalpurist. 
De man, die zelf ook Koen 
heette, maar dan met een P, 
besloot reeds op vierjarige 
leeftijd geen taalpurist te 
worden, hoewel hij een keu-
rige uitspraak had. Hij had 
net die ochtend van zijn moe-
der geleerd hoe hij met een 
krijtje zijn naam op een klein 
schoolbordje kon schrijven. 
Zijn blauwe shirt was aan het 
einde van de ochtend wit van 
de krijtvlekken. Hij vond dat 
wel sexy staan. Later ging hij 
bij een voetbalclub teneinde 
het te schoppen tot de beste 
linksback van Nederland en de 
rest van de wereld. Toen dat 
niet lukte, omdat hij gepest 
werd met zijn kin als een peer 
en zijn geloens van jewelste, 
richtte hij zijn hoop op zijn 
zoon. Nu wacht hij al een jaar 
of twintig in café Ophij op een 
kleinzoon. Of op iets anders. 
Ik verzin ook maar wat.
  Het groepje luidruchtig tuig 
waarover ik niet teveel wil 
loslaten, kwam op mij af. Het 
was eigenlijk maar één per-
soon. Ik overdrijf graag. Hij 
stelde mij een paar vragen, 
waar ik onbevredigende ant-
woorden op gaf. Het groepje 
werkte nog meer op m’n ze-
nuwen dan die hele Chantal 
en Pfaff bij elkaar. Daarom 
besloot ik een dreun uit te 
delen. Ik vertelde immers al 
eerder over mijn fi lantropi-

sche aard. Of nee, dat ga ik 
dadelijk pas doen. Hoe dan 
ook, Koen, Karel of Tally – het 
ging te snel om daar nauwkeu-
riger over te kunnen vertellen 
– besloot mij bijgevolg maar 
buiten te smijten. 
  Terwijl ik daar op die stoep op 
een haar na dood lag te bloe-
den, struikelde Chantal over 
me heen. Haar naaldhak prik-
te gemeen in mijn rug. Pfaff 
kwam ook naar buiten en hielp 
haar omhoog met de charme 
van iemand die nog nooit 
een meisje omhoog geholpen 
had, maar er zijn hele leven 
naar uit had gekeken. Intus-
sen nam ik mijn eigen schade 
op. De bezemsteel van mijn 
knapzak was in drieën gebro-
ken. In mijn groene jurk zaten 
een paar fl inke scheuren. Mijn 
handen werden ontsierd door 
fl inke schaafwonden. Met veel 
vuil en steentjes erin. Maar ik 
ging voorlopig toch dobberen 
in plaats van schrijven. 
  ’Zeg. Of je misschien een pen 
hebt. Dan kan hij z’n nummer 
aan me geven,’ wist ik al lip-
lezend op te maken uit Chan-
tals grimassen. Ze was de fase 
van het raspen voorbij. Pfaff  
was blijkbaar niet geheel on-
voorbereid, want hij hield een 
potlood in z’n handen. Zonder 
punt. Ik zuchtte en graaide in 
mijn knapzak naar de punten-
slijper. Die kon ik niet vinden. 
Pfaff keek niet meer alsof hij 
moest huilen. Maar omdat ik 
nu eenmaal een fi lantroop ben 
met goede bedoelingen, gaf 
ik Chantal het memoblaadje 
met het vreemde telefoon-
nummer. Een nummer is een 
nummer, redeneerde ik.
’Zullen we anders naar mijn 
huis gaan?’ stelde Pfaff voor, 
die blijkbaar anders redeneer-
de. ‘Ik heb thuis wel een pen. 
En papier. En jus d’orange en 
boterhammen en pindakaas.’
Samen huppelden ze de duis-
ternis in. Die nacht werd de 
kleinzoon van Koen met een 

P verwekt. En mochten mijn 
fantasieën op de werkelijk-
heid berusten, dan zou deze 
kleinzoon het nog schoppen 
tot de E’tjes van een of ande-
re voetbalclub, waar hij nau-
welijks uit zou blinken in van 
alles en nog wat. Later zou hij 
uit een boom vallen op een 
trainingskamp op de hei. Hij 
zou de Abe Lenstra genoemd 
worden van de Paralympics in 
Sotsji, in 2014. Tegen die tijd 
zou ik hem op de voet volgen, 
want ik ben een groot fan van 
de Paralympics. 
  Enfi n. Ik huppelde naar de 
overkant van de straat, naar 
de gracht. Daar stond een 
omaatje.
’Of je mij even terug naar de 
overkant wilt helpen overste-
ken,’ raspte ze.
’Ja. Daag. Daar kom ik net 
vandaan.’ Ik ging in de berm 
zitten en ontkurkte mijn fl es 
wijn uit een of ander jaar. 
Het omaatje was de moeder 
van Tally. Ze was knettergek. 
Sinds Karel Jr. geboren werd, 
op 25 december 1991, gelooft 
ze dat haar kleindochter de 
reïncarnatie van de Sovjet 
Unie was. Verder had ze had 
een kin als een peer en loens-
te ze van jewelste. 
  Overigens, voor degenen 
die nog altijd op een plot zit-
ten te wachten, reeds op de 
volgende pagina begint een 
nieuw schrijfsel. Probeer het 
daar nog eens. Of wacht met 
mij mee. Je weet nooit. Ik heb 
alle tijd. De auteur niet. Maar 
ik wil hier wel blijven zitten 
hoor. Hier. In de berm. Met 
mijn fl es wijn uit een goed 
jaar. Waar het verhaal eeuwig 
doorgaat in stilte en witre-
gels en mijn onsterfelijkheid. 
Kijk.

Bevorderen nieuwe gedachten jouw lustleven?
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en een appelsap van Tally, die 
behalve analfabetisch ook erg 
vergeetachtig was.
  Terwijl ik het bier myste-
rieus liet verdwijnen zag ik 
buiten een jongen rondlopen. 
Er liepen wel meer mensen 
over straat, maar hij nog net 
iets meer. Volgens mij zocht 
hij iets. Of hij vond het leuk 
mensen te laten denken dat 
hij iets zocht, door met een 
haast wegwaaiende platte-
grond in z’n handen de straat-
naambordjes van dichtbij te 
bestuderen, terwijl hij drie-
entachtig keer met z’n vinger 
tevergeefs probeerde z’n bril 
hoger op z’n neus te zetten. 
  Ik bestelde nog een glas bier, 
deze keer bij Koen. Hij tapte 
een biertje, en zette vervol-
gens een liedje op dat ik nog 
nooit gehoord had. Koen was 
de man van Tally en hij was 
tenminste nog niet ten prooi 
gevallen aan zijn eigen ver-
geetachtigheid. Hooguit aan 
die van Tally. Koen heette 
namelijk eigenlijk Karel. Ie-
dereen noemde hem Koen, 
omdat ze dat twintig jaar 
geleden per ongeluk op hun 
bruiloftsuitnodiging had laten 
drukken. Om het goed te ma-
ken had ze hun gezamenlijke 
dochter Karel jr. genoemd. 
Die naam was dan ook alles 
wat aan het kind deugde. Ze 
leek niet op haar ouders. Ze 
had immers een kin als een 
peer en loenste van jewelste. 
En ze sliste. Zelfs bij woorden 
zonder s of z.
  Er kwam een man het café 
binnen. Meer valt er over hem 
niet te vertellen. Op naar de 
volgende alinea.
  De verdwaalde jongen had 
inmiddels toch in elk geval 
de weg naar de barkruk naast 
mij gevonden. Hij vroeg of hij 
mijn aansteker mocht lenen. 
Ik zei nee, op een lullige ma-
nier. Hij keek alsof hij moest 
huilen. Verder valt er over 
hem ook niet veel te verzin-

nen. Hooguit dat hij geboren 
was op 2 september 1985. In 
de maanden daarvoor legde 
zijn vader nu en dan zijn hand 
op zijn moeders buik en riep 
dan euforisch en met over-
slaande stem: ‘Een voetbal-
ler! Het wordt een voetbal-
ler!’ Toen zijn zoon het licht 
zag op de dag waarop Abe 
Lenstra aan het einde van de 
tunnel ook een licht zag, riep 
hij het nog maar eens. Hij ge-
loofde immers in reïncarnatie. 
Vooral omdat hij zelf geboren 
was op 30 september 1955, de 
sterfdag van James Dean, en 
ten onrechte meende woest 
aantrekkelijk te ogen in een 
strak wit t-shirt. Zijn zoon 
schopte het tot linksback bij 
de F’jes van een voetbalclub 
waar hij gepest werd om zijn 
voornaam, Pfaff. Daarom liet 
hij zich Jean Marie noemen, 
waarmee hij eigenlijk ook ge-
pest werd. Hij blonk met name 
uit in niks. Later in zijn leven 
verbeterde dat tot bíjna niks. 
Hij ontwierp prachtige folders 
voor uitvaartverzekeringen, 
die niemand las. Verdomde 
levenslust. Daarom gebruikte 
hij al jaren bij hetzelfde ont-
werp. Alleen de kleur veran-
derde hij soms. Niemand had 
het door.
  Inmiddels was ik toe aan wijn. 
Geen idee of dat nu plezier of 
venijn opleverde. Alles is be-
ter dan die verdomde eeuwige 
onverschilligheid. Zeker als je 
onsterfelijk bent.
’Doe maar wijn. Of twee.’
’Een wein?’ vroeg Tally, waar-
bij het me opviel dat ze wel 
sliste. Waar ik dat precies uit 
afl eidde wist ik eigenlijk ook 
niet.
’Nee, wijn. En twee graag. 
Want je lijdt verdomme toch 
niet óók nog eens aan dyscal-
culie?’
Ze keek me aan alsof ik zo-
juist saprofi et had gezegd, of 
patronymicum.
’Drie whiskey dus,’ prevelde 

ze geschrokken, terwijl ze 
lukraak naar een fl es greep.
’Whisky,’ verbeterde ik haar, 
wanhopig zuchtend. ‘Of nee, 
wijn!’
Helaas, in de fl es zat iets 
anders. Iets wat ik niet kon 
plaatsen, maar gelukkig wel 
kon drinken.
  Met een hoop herrie kwam 
er een groepje tuig binnenge-
stormd. Misschien hadden ze 
die avond een bank beroofd, 
een liefde verwoest, een buit 
verbrand, een jongedame 
vermoord, een muur beklad 
en een omaatje helpen over-
steken in een richting waar ze 
niet heen moest, maar des-
ondanks doen ze er niet toe. 
Ze overstemden hooguit het 
liedje dat Tally zojuist had 
opgezet, maar dat was van de 
Counting Crows, dus dat gaf 
niet. In een donker hoekje zat 
een meisje dat er misschien 
wel toe deed. Ze speelde met 
haar aansteker. Eerst vreesde 
ik dat ze er haar blonde piek-
haar mee in de fi k zou steken. 
Daarna vreesde ik voor haar 
fl eecejack. En daarna begaf 
de aansteker het. Ze pakte 
een sigaret uit de zak van haar 
fl eecejack en kwam op mij af-
gehuppeld. Gehuppeld ja. 
’Hoi. Of je vuur hebt,’ zei ze 
met een rokersstem die de 
fase van zwoel voorbij was. 
En de fase van raspend ook 
bijna.
Ik gaf haar vuur en maakte er 
een leuk grapje bij. Ze moest 
er niet om lachen. Gelukkig 
moest Pfaff er wel om lachen. 
Of misschien lachte die wel 
om iets anders. 
’Ik ben Chantal. Met een C,’ 
vertrouwde ze me toe. Ten 
eerste interesseerde me dat 
zoveel als de Paralympics. Ten 
tweede zou ik niet weten hoe 
ik Chantal anders zou kunnen 
spellen. Al met al droeg ze 
niet bij aan dit verhaal.
  Daar stak Tally een cd in de 
cd-speler. Ze drukte op play 
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bijna niks
marleen van wesel

Buiten, op mijn balkon stak ik 
iets op wat wel eens een si-
garet zou kunnen zijn. Ik nam 
de post door, hoewel post met 
z’n vier letters nog een groot 
woord was voor dat ene fol-
dertje. Van een uitvaartver-
zekering nog wel. Aangezien 
ik onsterfelijk meende te zijn, 
vouwde ik van het foldertje 
een vliegtuigje. Ik gooide het 
over de reling, teneinde de 
inkt dusdanig uit te laten lo-
pen dat het blaadje door kon 
gaan voor kunst, mits het in 
een museum zou hangen en 
niet in de gracht lag te dobbe-
ren. Ik had zelf ook wel zin in 
dobberen. Op een opblaasbed 
in een meer bijvoorbeeld. Of 
met zand tussen mijn tenen 
op de hei. Wat lastig dobbert. 
Maar de kast vol boeken die 
nog geschreven moest worden 
weerhield mij hier voorlopig 
van.
De brievenbus klepperde. Van 
klepperdeklep. Weer een fol-
der van een uitvaartverzeke-
ring. Nu een groene. Die van 
daarnet was paars. Gelukkig 
maar, van die onsterfelijk-
heid, anders had ik een voor-
teken gezien in al die folders. 
Van de groene vouwde ik een 
kikker. Ik liet hem uit het 
raam springen, de gracht in. 
Daar dobberde hij het bijna 
gezonken vliegtuig achterna. 
Ik keek naar m’n lege kast, die 
ik alvast aangeschaft had. Die 
zou ik ook kunnen vullen met 
boeken van anderen. Met ge-
zelschapsspelletjes desnoods. 
Of gewoon leeg laten. Al met 
al had ik plotseling toch te-
veel zin gekregen in een potje 
dobberen in een meer. 
  Ik doorzocht mijn kledingkast 

met als doel het vinden van 
zwemkledij. Dobberen kun 
je beter in een leuke outfi t 
doen. Dat zou een Nobelprijs-
winnaar in de natuurkunde als 
Peter Grünberg nog wel we-
tenschappelijk willen onder-
bouwen, als je met een niet 
helemaal willekeurig wapen 
voor z’n neus zou zwaaien. 
Wat wel wat wil zeggen over 
het wetenschappelijk gespuis 
van tegenwoordig. Neem een 
Einstein. Die zou geen krimp 
geven als je met een tragische 
dood zou dreigen. Daar het 
vinden mislukte, besloot ik dat 
een groen zomerjurkje om uit 
te trekken vlak voor het dob-
beren wel volstond. Een mooi 
naakt lichaam is tenslotte ook 
een vrij leuke outfi t. Ik trok de 
groene jurk aan, zoals je ziet, 
zonder erbij te vermelden dat 
ik eerst nog iets uittrok. Wie 
graag conclusies wil trekken 
over vrij leuke balkonoutfi ts 
laat ik vrij.
Verder trok ik nog een oranje 
theedoek uit de kast, waar-
bij ik een keurige stapel ru-
ineerde. Voor ik de punten 
bij elkaar knoopte legde ik er 
wat zaken in die altijd handig 
zouden kunnen zijn, zoals een 
puntenslijper, een aansteker, 
een telefoonnummer dat op 
een geel memoblaadje stond 
waarvan ik de herkomst verge-
ten was, een fl es wijn uit een 
al dan niet goed jaar en iets 
wat door kon gaan voor een 
kurkentrekker. Met een oude 
bezemsteel zonder borstel 
eraan knutselde ik een mooie 
knapzak in elkaar. Ik was klaar 
voor een potje dobberen.
  Ik zwiepte maar een stuk of 
vier mensen met mijn knap-

zak tegen een muurtje of een 
paaltje bij het omslaan van 
een bocht. Een keurige score, 
zeker als je erbij bedenkt dat 
ik toch anderhalf uur door de 
stad geslenterd had. Zonder 
een meer te vinden. Of de 
hei. Laat staan de clou van 
dit verhaal. Ten einde raad 
en gruwelijk dorstig, om maar 
eens te overdrijven, sleepte ik 
mezelf uiteindelijk maar café 
Ophij binnen, om ook maar 
meteen van dat verdomde 
thema af te zijn. 
Ik bestelde drie bier, met een 
air alsof ik een uit de klui-
ten gewassen Minervaan was, 
waarvan de ene kant van z’n 
overhemd uit z’n broek hing, 
die er liefst nog een trechter 
bij zou willen om die 75 cen-
tiliter in een keer te adten. 
In werkelijkheid was ik een 
alleraardigst meisje dat drie 
bier bestelde, omdat over-
drijven immers een kunst is 
en met de folders in de gracht 
zou het toch niks meer wor-
den.
  Café Ophij was een café 
waar ik van alles over zou 
kunnen vertellen, aangezien 
het toch maar een fi ctief oord 
is. Bijvoorbeeld dat ze er tij-
dens mijn entree Stuck in the 
middle with you van Stealers 
Wheel draaiden. En dat Tally, 
de bazin eerder analfabetisch 
is dan dyslectisch. Vandaar de 
naam Ophij. Het was niet eens 
een abusieve variant op waar 
andere Hoog Waterinzendin-
gen misschien aan gerefereerd 
hebben. Wat het wel was, lag 
zover van het eindresultaat 
dat niemand dat nog wist te 
achterhalen. 
Uiteindelijk kreeg ik twee bier 

Hoe herken jij een nieuwe gedachte?
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conversatie binnen de 
redactie van het blad 
ophij 

hij gaat eruit 
wie 
je bedoelt toch niet – 
ja hem bedoel ik 
wel heb ik ooit 
dat dacht ik ook
maar het wordt erger 
niet waar 
toch wel 
vertel 
er is sprake van
dat een vrouw
zijn positie gaat bekleden 
nee 
ja 
schande 
dat spreekt men ervan 
en terecht
weg met de vrouw

- mark de haan

stuur vóór 20 maart 2009 jouw 
bijdrage voor de NNP-almanak naar 
nnp.almanakcie@gmail.com
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Hij grijpt met zijn linkerhand 
naar zijn hart. Zijn rechter-
hand houdt nog steeds zijn 
penis vast. 
  De vrouw schrikt. Achter haar 
staat een kar met schoon-
maakspullen. Ik herken een 
mop, een emmer water en 
wat fl essen allesreiniger. Ze 
pakt de mop, doopt het uit-
einde in de emmer met wa-
ter en begint de man in zijn 
gezicht te soppen. Die grijpt 
nog steeds naar zijn hart en 
hapt naar adem. Hij roept een 
naam.
  ‘Lisa...! Lisa...!’
  Ik moet hem helpen. Hij 
krijgt een hartaanval, hij is 
aan het sterven. Maar terwijl 
ik mij omdraai om hem te hulp 
te schieten, begint de urine 
eindelijk uit mijn lichaam te 
stromen. De straal richt zich 
op het gezicht van de man, 
en terwijl het oude, rimpe-
lige gezicht besproeid wordt 
met urine, boent de schoon-
maakster als een bezetene 
door. ‘Laat me niet alleen,’ 
schreeuwt ze tegen de man, 
‘laat me niet alleen!’ Terwijl 
zijn lippen door de mop in 
een razend tempo naar boven 
en naar beneden worden ge-
trokken schreeuwt hij het uit: 
‘Lisa!’ 
  Zijn vrouw. Hij roept zijn 
vrouw. Hij wil haar dirigeren, 
een laatste keer. Dan zie ik 
zijn geslacht. Het staat fi er 
overeind. De fallus reikt naar 
de hemel, naar Lisa. Nog een 
keer wil hij voelen dat hij 
leeft.
  Dan blijft hij stil liggen. Hij 
hapt niet meer naar adem. 
Uit mijn lichaam stroomt geen 
urine meer, en de schoon-
maakster is gestopt. Ze wast 
haar handen, doet de mop te-
rug in kar, en loopt het toilet 
uit. 
  Ik kijk naar de man. Alles is 
weer normaal, op zijn gezicht 
na, dat doordrenkt is van wa-
ter vermengd met allesrei-

niger, en de urine uit mijn 
lichaam. Zijn mondhoeken 
staan een beetje naar boven, 
waardoor het lijkt of hij lacht, 
en misschien doet hij dat ook 
wel.  
  Mijn vrouw komt binnen. 
Ik zit nu al een uur naast de 
man. Met twee handen houd 
ik mijn slappe penis vast. Hij 
voelt ruw aan. De eikel is 
weer roze.
  ‘Was het mooi?’ vraag ik 
haar. 
  ‘Ja, prachtig. De dirigent 
vloog als een bezetene door 
het stuk, alsof het zijn laatste 
keer was en alles uit de kast 
wilde halen. Maar zullen we 
naar huis gaan? Ik heb trek in 
thee.´
  ‘Ja, thee. Daar heb ik ook 
trek in.’
  Ik pak een paar velletjes 
toiletpapier en veeg het ge-
zicht van de oude man af. De 
papiertjes gooi ik in de vuil-
nisbak onder de gootsteen. 
Ik was mijn handen en droog 
ze onder de föhn. Mijn vrouw 
kust me. Terwijl we naar bui-
ten lopen voel ik mijn ge-
slacht. Het wordt langzaam 
groter. Ik voel me raar. Mijn 
vrouw houdt mijn hand vast. 
Af en toe knijpt ze zachtjes, 
en beweegt ze haar duim van 
links naar rechts, alsof ze iets 
wil uitvegen wat op mijn hand 
staat geschreven.
  We lopen over het Muse-
umplein. Voor ons doemt het 
Rijksmuseum op. Ik denk aan 
De Nachtwacht. Rembrandt 
heeft zijn schilderij zelf nooit 
zo genoemd. Ik bedenk me 
dat als hij voor een dagje te-
rug zou komen om zijn eigen 
werk te bezichtigen, hij zijn 
eigen meesterwerk niet eens 
zou kunnen terugvinden. Zelfs 
de doden hebben het moeilijk 
in dit bestaan. 
  ‘Je hebt een stijve,’ zegt 
mijn vrouw.
  Ik blijf staan en kijk naar be-
neden. Er bevindt zich inder-

daad een bobbel achter mijn 
gulp, een die groter lijkt dan 
ooit tevoren. ‘Je hebt gelijk,’ 
antwoord ik. We nemen plaats 
op een bankje. Mijn vrouw 
maakt mijn broeksknoop los 
en stroopt de stof langzaam, 
bijna eerbiedig, naar bene-
den. Mijn penis staat recht 
overeind. Dan gaat ze voor me 
staan, doet haar slipje uit en 
gaat op me zitten. Ik kan me 
niet herinneren wanneer de 
laatste keer was dat ik haar 
heb gedirigeerd.
  ‘Wil je mijn klankkast zijn?’ 
vraag ik, smeek ik haar bijna.
  Ze knikt, ze knikt zoals ze nog 
nooit geknikt heeft, ze knikt 
als een klein meisje dat haar 
moeder belooft na die lange 
fi lm echt meteen naar bed te 
gaan. Dan schreeuwt ze het 
uit. ‘Ik ben jouw klankkast!’ 
In de verte kijken wat mensen 
verbaasd om. Maar het maakt 
me niet uit. Ik dirigeer mijn 
vrouw, eindelijk weer, ik pe-
netreer met mijn fallus haar 
klankkast. Zo mooi heeft het 
nog nooit geklonken. Ik denk 
aan de man die nog in het 
toilet ligt, zijn hand op zijn 
hart en zijn gezicht onder de 
urine en allesreiniger. Ik denk 
aan de lege stoel, aan de 
schoonmaakster. Ik denk aan 
Lisa. Voor haar is het te laat 
geweest. Haar man kon haar 
niet meer dirigeren. 
  Ik zou nu willen sterven. Hier, 
op het Museumplein, terwijl 
ik mijn vrouw diep in de ogen 
kijk en intens geniet van haar 
klankkast. Misschien nog een 
kopje thee, met honing, maar 
dan zouden we sterven. In el-
kaars armen. Voor de eeuwig-
heid in elkaars armen, om de 
tijd die we levend buiten el-
kaars armen hebben doorge-
bracht te compenseren. Het 
zou een mooie dood zijn. Een 
dood om nooit te vergeten. 
  Maar ik voel me nog niet 
dood. Ik geloof dat ik leef. 

Maak of krijg jij nieuwe gedachten?
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Het enige wat nodig is, is een 
orkest dat braaf en gewillig, 
misschien zelfs bevlogen doet 
wat het stokje, de fallus het 
opdraagt. Mijn vrouw was al-
tijd een gewillig orkest, haar 
vagina de klankkast waarin 
alles samenkwam. Mijn fallus 
dirigeerde haar en haar klan-
ken maakten dat ik leefde.’ 
Zijn onderlip begint te trillen. 
Terwijl ik nog steeds met bei-
de handen mijn geslacht vast-
houd probeer ik te denken aan 
mijn eigen vrouw. Waarschijn-
lijk zit ze nu naast een lege 
stoel in de concertzaal. Mis-
schien is ze ongerust. Ik ben 
wel vaker langer weggeweest 
dan de bedoeling was, maar ik 
kan me niet herinneren dat ik 
ooit een zaterdagmiddagma-
tinee heb gemist. Is haar kut 
mijn klankkast? Leef ik door 
haar klanken? Ik kan van mijn 
vrouw veel zeggen, maar toch 
niet dat zij maakt dat ik leef. 
Eigenlijk kan ik me niets be-
denken dat maakt dat ik leef, 
iets wat het waard is om voor 
te leven. Het enige dat ik kan 
bedenken is mijn prostaat. 
Mijn prostaat zie ik als mijn 
familie. En familiaire relaties 
blijven nu eenmaal een leven 
lang, of je wilt of niet. Mijn 
vrouw zie ik niet als familie, 
meer als een vriendin die te 
lang in mijn leven is gebleven. 
Ik heb nooit veel moeite ge-
daan om haar weg te jagen. 
Misschien hoopte ik dat ze 
op den duur uit zichzelf zou 
vertrekken. Maar die hoop is 
langzaam veranderd in een 
eventuele mogelijkheid, tot 
zelfs die eventuele mogelijk-
heid verdampte in de ondra-
gelijke realiteit van de werke-
lijkheid. En toch, ondanks al 
deze gedachten, voel ik een 
gemis, een sterk verlangen 
naar die lege plek naast mijn 
vrouw. 
  ‘Ik heb een huurhuis. En een 
Citroën. Maar ik interesseer 
me niet voor auto’s en hui-

zen. Ik heb het altijd als een 
straf beschouwd om met de 
dingen waarvoor je de min-
ste interesse kunt opbrengen, 
het meeste geconfronteerd te 
worden. Elke dag zie ik bo-
men langs de weg, maar wat 
mij betreft mogen dat net 
zo lief boekenkasten zijn. Of 
cello’s. Ik houd van de cello, 
moet u weten.’ Na dit te heb-
ben gezegd draait de man zijn 
gezicht weer naar de tegel-
tjes die ook boven zijn urinoir 
geplaatst zijn. Ik bedenk me 
dat ik geen auto heb, laat 
staan een Citroën, en ook 
geen huurhuis. Ik heb wel een 
fl at, maar die heb ik gekocht. 
En mijn fi ets is van een merk 
dat ik altijd vergeet. Ik doe 
mijn mond open om de man 
dat te vertellen, maar bedenk 
me meteen weer en zwijgend 
blijf ik staren naar mijn ont-
blote eikel. Hij is wat paarsig, 
niet mooi roze zoals gewoon-
lijk. Maar vandaag zijn roze 
en paarse eikels mij om het 
even. Het leven is al zwaar 
genoeg, besluit ik, dus ik 
moet me niet te druk maken 
om banaliteiten als de kleur 
van eikels, bomen langs de 
weg of het dirigeren van een 
kut, al weet ik eigenlijk niet 
of dat laatste wel in de cate-
gorie banaliteiten valt.
  Een druppel urine verlaat 
mijn lichaam. Eindelijk. Ik 
weet niet meer hoe lang ik 

hier nu al sta, maar het lijkt 
een eeuwigheid. 
  ‘Wie bent u, als ik vragen 
mag?’ vraag ik de oude man. 
  ‘Wat maakt het uit wie ik 
ben. Ik vraag u toch ook niet 
wie u bent. Kunt u goed plas-
sen? Ik kan al jaren niet goed 
meer plassen. Misschien heb 
ik mijn geslachtsdeel te vaak 
gebruikt. Misschien heb ik te-
veel gedirigeerd. Ik heb het 
al jaren niet meer gedaan. 
Mijn vrouw is tien jaar gele-
den overleden. Sindsdien leef 
ik niet meer. Sindsdien ga ik 
klankloos door het leven, en is 
mijn penis weer wat hij altijd 
is geweest: een vormeloos 
stukje vlees. Een brokje men-
selijk rubber dat het eigen-
lijk niet waard is om naar te 
kijken, laat staan om aan te 
raken. Iedere keer wanneer ik 
voor een urinoir sta, hoop ik 
dat mijn vrouw binnenkomt, 
en dat ze me zal vragen nog 
één keer mijn meesterwerk 
voor haar te dirigeren. Nog 
één laatste keer, meer heb 
ik niet nodig. Dan zal ik het 
stokje voorgoed neerleggen.’
  Op dat moment gaat de deur 
open. Een vrouw loopt naar 
binnen. De man en ik kijken 
allebei haar kant op, terwijl 
we nog steeds onze handen 
om ons geslacht klemmen. 
Weer valt een druppel in mijn 
urinoir.
  Dan valt de man achterover. 

ophij ophij ophij
maak plaats maak plaats
maak plaats 

- adonis u.



7

end was geweest.      
  Ik weet niet meer hoe lang 
ik hier nu al sta. Het urinoir 
lijkt naar me te glimlachen. 
Maar ik weet niet of het uit 
spot is of als aanmoediging. Ik 
besluit het laatste, want wat 
aanmoediging kan ik wel ge-
bruiken.
  In de verte klinkt applaus. 
Het is vast voor de dirigent die 
nu triomfantelijk maar met 
een valse laag van beschei-
denheid over zich heen de 
trap af komt lopen. Hij schudt 
de eerste violist de hand, en 
misschien ook wel de pianist. 
Ik weet bij god niet meer wat 
er gespeeld gaat worden. Hoe 
langer ik erover nadenk, hoe 
minder ik weet wat ik hier ei-
genlijk doe. Ik houd niet eens 
van klassieke muziek, ik houd 
niet van het concertgebouw 
en ik houd al helemaal niet 
van zaterdagmiddagmatinees. 
Op dit moment houd ik van 
zeer weinig. Van mijn vrouw 
houd ik ook niet, zelfs niet 
zeer weinig. Het enige wat ik 
zeker weet is dat ik mijn pe-
nis vasthoud, en dat is ook wat 
waard, al komt er nog steeds 
niets uit.
  De deur van het toilet zwaait 
open. Een man van een jaar 
of tachtig schuifelt langzaam 
over de gladde vloer naar bin-
nen. Hij is netjes gekleed, 
maar toch lijkt hij niet op een 
bezoeker van de zaterdagmid-
dagmatinee, voor zover die te 
herkennen zijn. Ik vraag me 
af of ik ook te herkennen ben 

als een bezoeker van de za-
terdagmiddagmatinee. Deze 
morgen heb ik twee krenten-
bollen gekocht bij de bakker. 
Misschien werd ik wel behan-
deld als een bezoeker van de 
zaterdagmiddagmatinee. Maar 
hoe behandel je zo iemand? 
Met respect waarschijnlijk, en 
een zekere gelatenheid, zoals 
je het beste een gevaarlijke 
gek behandelt, net doen alsof 
je neus bloedt en gewoon die 
krentenbollen geven.
  De man kijkt naar me. Ik 
kijk naar hem. Dan loopt hij 
voorzichtig – misschien zou 
een objectieve buitenstaan-
der het discreet noemen, al 
beschouw ik mijzelf eigenlijk 
ook als een objectieve buiten-
staander van mijn eigen leven 
– naar me toe. Vlak naast me 
blijft hij staan. Hij reikt met 
zijn handen naar zijn broek 
en ritst zijn gulp open. Een 
geruite onderbroek komt te 
voorschijn. Ik besef dat het 
erg onbeleefd is, misschien 
zelfs ongepast, maar toch 
blijf ik kijken. Ik moet blijven 
kijken naar de man met de ge-
ruite onderbroek. En hij kijkt 
naar mij, terwijl hij langzaam 
maar zeer behendig zijn penis 
tevoorschijn haalt. Dan richt 
hij zich naar het urinoir naast 
mij en gaat staan wachten. 
Zijn penis is niet rimpelig, is 
niet behaard, maar is mooi 
glad en ziet eruit alsof hij nog 
nooit voor ook maar iets is ge-
bruikt. Een tachtigjarige man 
die zijn penis voor het eerst 

gebruikt moet een gelukkig 
man zijn.
  ‘Iedereen kent een periode 
in zijn leven waarin de be-
tekenis van het woord fallus 
hem onbekend is,’ begint de 
man te spreken, ‘ook ik heb 
zo’n periode gekend. U ziet er 
echter uit alsof het woord fal-
lus u al lang niet meer onbe-
kend in de oren klinkt. Maar 
ik wil er verder niets over we-
ten, meneer.’
  ‘Het concert is al begonnen,’ 
zeg ik met een gespeelde 
treurigheid in mijn stem. De 
man reageert niet. Hij kijkt 
naar zijn penis, die inmiddels 
misschien wel een fallus is ge-
worden. Aan zijn gezicht valt 
niets af te lezen. Ik probeer 
over het porseleinen paneel 
te kijken dat onze geslachts-
delen weerhoudt van weder-
zijds contact. De oude man 
zucht. Misschien heeft hij mij 
door. Toch beweegt hij verder 
niet, alsof hij mij daarmee 
toestemming geeft verder te 
gaan met mijn onderzoek. 
Voorzichtig beweeg ik mijn 
schoenen iets naar hem toe, 
zodat ik meer zicht heb op 
zijn onderlichaam. Teleurge-
steld zie ik dat de penis er 
nog net zo bij bungelt als een 
minuut geleden. 
  ‘De fallus is te vergelijken 
met het dirigentenstokje, 
meneer,’ begint de man weer, 
‘de macht ligt geheel bij de 
dirigent met zijn stokje. Het 
ritme, de melodie, de sfeer, 
alles wordt erdoor bepaald. 

grafschrift op nick van staalduinen

Hij mot hier leggen.

- jochem blad

Hoeveel nieuwe gedachten kreeg jij deze week?
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Mijn geslacht ziet eruit als 
een vormeloos stukje vlees, 
en dat is het eigenlijk ook, 
maar toch zie ik er nog altijd 
dezelfde potentie in als toen 
ik twintig was, toen ik nog 
de fantasie had die hoort bij 
een jonge man in de bloei van 
zijn bestaan, of in ieder geval 
wat het tijdens die levens-
fase doorgaans zou moeten 
zijn, een levensfase die erom 
vraagt, nee, erom schreeuwt 
om te worden misbruikt. Om 
te worden uitgediept, uitge-
woond, en je hele verdere le-
ven te worden herdacht, zoals 
een moslimmoeder trots haar 
als martelaar gestorven zoon 
herdenkt, als een held, als ie-
mand die alles heeft gedaan 
wat hij kon, die niets aan het 
toeval heeft overgelaten, die, 
kortom, trots het slagveld kan 
verlaten. Want een slagveld 
was het zeker geweest, de 
bloei van mijn bestaan. Mis-
schien is de bloei van ieders 
bestaan wel een slagveld. Dat 
weet ik niet. Het zou in ieder 
geval verklaren waarom de 
meeste mensen niet bepaald 
beter worden van die peri-
ode. Natuurlijk, er zijn er al-
tijd bij die geluk hebben, van 
wie mensen zelfs collectief 
beweren dat ze het getroffen 
hebben met zichzelf, maar die 
zijn er maar weinig. De mees-
te mensen bloeien kapot, rot-
ten nog een tijdje door, tot 
ze op een dag beseffen dat ze 
niet meer te redden zijn en 
hen nog slechts een laatste 
taak rest: sterven.
  Met twee handen houd ik het 
stompje vast. Het vel voelt 
vertrouwd tussen mijn vin-
gers. Als ik voor me kijk zie ik 

laat me niet alleen
coen van beelen 

mijzelf weerspiegeld in kleine 
zwarte en witte tegeltjes. Ty-
pische toiletkleuren. Een plek 
waar alles duidelijk en over-
zichtelijk is. Ik heb het toilet 
in mijn leven voor verschil-
lende doeleinden gebruikt. 
Meestal gewoon om urineren, 
of om te pissen, zoals ik dat 
dan tegen mijn vrienden zei. 
Maar de meeste vreugde heb 
ik toch beleefd aan de bezig-
heden die doorgaans niet ge-
bruikelijk zijn op een toilet. 
Maar mijn vrouw weet daar 
niets van. Mijn vrouw weet 
sowieso van weinig. Zo heb 
ik al die jaren overleefd. Ik 
heb veel mijn mond gehou-
den. Weinig vertellen en vaak 
jaknikken, dat is de sleutel 
tot de ouderdom. Mijn vrouw 
weet dat nog niet, en komt 
daar hopelijk ook nooit ach-
ter.
  Ik heb haar achtergelaten in 
de concertzaal. Een keer in de 
maand gaan we naar het con-
certgebouw. Dat is er een aan-
tal jaar geleden ingeslopen. 
Op een middag zei ik: ‘Laten 
we naar de zaterdagmiddag-
matinee gaan.’ Mijn vrouw 
had me verbaasd aangekeken, 
maar daarna ingestemd. Toen 
zijn we op de fi ets gestapt, 
naar het concertgebouw gere-
den en hebben we een kaartje 
gekocht. Sommige dingen zijn 
heel eenvoudig. Beslissingen 
zijn in een oogwenk gemaakt. 
Het enige wat je nodig hebt 
is wat doorzettingsvermogen. 
En een goede fi ets.
  Mijn prostaat en ik zijn goe-
de vrienden. Ik heb genoeg 
vrienden die nooit de moeite 
hebben genomen nader ken-
nis te maken met hun pros-

taat. Op een gegeven moment 
is het ook beter om dat niet 
te doen. Aan sommige dingen 
moet je vroeg binnen, of an-
ders helemaal niet. Mozart is 
vroeg begonnen met piano-
les, grote schrijvers schreven 
vaak op school al opmerkelijk 
goede opstellen, en ik ben dus 
vroeg begonnen aan de ken-
nismaking met mijn prostaat. 
Inmiddels ben ik ouder gewor-
den, mijn prostaat groter, en 
daardoor mijn toiletbezoeken 
langer. Maar ook met mijn 
toiletbezoeken ben ik goede 
vrienden geworden. En voor 
goede vrienden moet je de 
tijd nemen, zonder ze altijd 
te hoeven vervelen met ein-
deloze verhalen. De stilte is 
een groot goed, zwijgen een 
kunst. Die kunst bedrijf ik tij-
dens mijn toiletbezoeken. Al 
is het weinig, mijn prostaat en 
ik zijn goed in wat we doen.
  Er komt niets uit. Helemaal 
niets. Geen druppel. Ik ben 
allang opgehouden met per-
sen. Na verloop van tijd ga je 
inzien dat het niets uitmaakt. 
Het vermoeit je alleen maar. 
Net als seks. In het begin is 
het nog spannend, of iets in 
die geest, en denk je dat het 
zin in heeft. Maar naarmate 
het aantal bedpartners toe-
neemt en je in totaal bijna 
net zo vaak bent klaargeko-
men als het gemiddelde aan-
tal maaltijden dat een mens 
tijdens zijn leven gebruikt, 
moet je toch vaststellen dat 
het allemaal niet echt de 
moeite waard was, dat het bij 
gebrek aan beter altijd een 
aardig tijdverdrijf leek, maar 
dat het achteraf iedere keer 
toch voornamelijk vermoei-
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tammuz
voor J. 

                  Ontwaak, Astartes zoon! Je moet me horen,
                  Phoenicisch God, vereerd om brood en graan.
                  Herrijs om deze Schenner neer te slaan:
                  Iemand misbruikt Jouw ster om zelf te gloren. 
                  Ontwaak, Cinyras’ zoon! Je moet me horen,
                  Prachtige Held, tijdens de jacht vergaan.
                  Herrijs om deze Schenner te weerstaan:
                  Iemand misbruikt Jouw ster om zelf te gloren. 
                  O, schandelijk is deze grootheidswaan,
                  Poëet-Narcist, als was je Hen herboren. 
                  O, mogen Zij je zwarte hart doorboren,
                  Pronkende Dwaas, om wat je hebt gedaan. 
                  Hoe dorst je een Godennaam zo te verminken,
                  IJdele Knaap, die leeft om bier te drinken. 

- da sikko

Ik weet het honderd procent 
zeker. Onder mijn bed ligt een 
man. Hij heeft een groot en 
vooral lang mes in zijn han-
den. Het mes staat naar bo-
ven gericht. Als ik ga slapen 
zal hij toeslaan. Het mes zal 
dwars door het matras en mij 
gaan. Ik zal er niets van voe-
len en evenmin zal ik er wak-
ker van worden. Zo snel zal 
het gaan. Mijn bloed zal het 
matras onder mij langzaam 
roodkleuren. 
Als mijn moeder mij de vol-
gende dag wakker komt ma-

honderd procent zeker
laura de grave

ken zal ze in eerste instantie 
denken dat haar engeltje met 
de blonde krulletjes vredig 
ligt te slapen. Luttele secon-
den later echter zal ze merken 
dat haar dochter daadwerke-
lijk een engel is geworden. Ik 
zal haar met pijn in haar hart 
achterlaten en ik zal vergaan 
tot as en uitgestrooid worden 
over de blauwste zee der zee-
en. 
Ik weet het honderd procent 
zeker. Ik ga niet in slaap val-
len. Ik vecht tegen mijn dicht-
vallende ogen en probeer geen 

schaapjes te tellen. Ik wil het 
niet. Ik wil het niet. Ik wil het 
niet. Toch val ik in een diepe 
slaap. 
Als mijn moeder mij de vol-
gende morgen wakker komt 
maken schrik ik wakker. Het 
eerste wat ik doe is onder 
mijn bed kijken. De man met 
het mes ligt er niet meer. Hij 
is vast in slaap gevallen en 
vergeten te doen waarvoor hij 
gekomen was. Toch zal hij op 
een dag toeslaan. Ik weet het 
honderd procent zeker.

Hoeveel plaatjes uit de vorige Odessa fotoserie in dit blad kun jij je nog herinneren?



HW#8

4

Na Wie is de Mol is het afge-
lopen met die holengravende 
Henkie’s uit Alfred Joducus 
Kwak. Tijd voor een afl eve-
ring van Wie is de Man waarin 
wordt gezocht naar ‘echte 
mannen’. Bestaan ze namelijk 
nog wel of zijn het tegenwoor-
dig bijna allemaal metroman-
nen, lulletje rozenwaters of 
macrobioten? Ik denk dat het 
van twee kanten komt: vrou-
wen worden steeds mannelij-
ker op bepaalde gebieden en 
mannen vrouwelijker. De man-
nelijke toilettas begint steeds 
meer op de mijne te lijken 
(formaat kussen), terwijl ze 
vaak beweren ‘niets nodig te 
hebben, behalve een tanden-
borstel’. Jaja heren, maak 
dat de kat wijs! Ook jullie zijn 
niet van jezelf zo beeldig en 
poezelig. Ik zie ze wel hoor, 
die aloë vera gels, whitening 
tandpasta tubes, Axe body-
crème waarvan je een sunkis-
sed huidje krijgt enne..Durex. 
Wat is DAT nou weer?  
  Dolletjes hoor, wanneer ik 
voorbeeld met een mansper-
soon op een terras zit (waar 
ik tegenwoordig net zo goed 
een tentenkamp kan opslaan) 
en het tijd is om een drankje 
te bestellen. Dat is immers 
wat men doet op een ter-
ras, me dunkt. Een ijsthee en 
een Desperado’s alsteblieft. 
Nog net niet gevolgd door: 
‘en snel een beetje, jij pin-
guïn!’ Drankjes worden keu-
rig geserveerd, alleen wordt 
de ijsthee mij toebedeeld en 
manlief krijgt de desperado’s 
met limoentje. Want vrouwen 
drinken geen bier. Zeker geen 
blonde blije types zoals ik, 
wanneer er een ogenschijn-

lijke uberman naast me zit. 
Toch wordt het omwisselen , 
want de despo was absoluut 
mine, and mine only.  
   Manspersoon naast mij voelt 
zich bijna in zijn mannelijk-
heid aangetast en ik voel na 
een eerste slok mijn manne-
lijke trekjes opkomen: praten 
over poep & pies, zeuren dat 
ik straks echt een boer moet 
laten en me mengen in ge-
sprekken over vleesch. Tsja. 
Zo ben ik. Ik ben die vrouw die 
een dubbele espresso bestelt 
en hij een thee. Of een koffi e 
met veel suiker en melk. Kin-
dertjeskoffi e  Ik niet. Ik houd 
van sterk, gekruid en met ex-
tra sambal. Thais? Dat is pea-
nuts! Chocolade kan mij niet 
puur genoeg zijn en van een 
glaasje Canei (Jip en Janneke 
bubbelsap is sterker man!) val 
ik niet om. Ik ben die vrouw 
die pure wodka drinkt uit een 
fl es. Ahem. Niet doorvertellen 
hè? Daarnaast ben ik het pro-
totype ‘s avonds een vrouw, ‘s 
ochtends een vrouw. Wanneer 
het manvolk met een kater 
door de gang strompelt sta ik 
fris, fruitig, gekamd, gedou-
ched, gewaxed en gesprayed 
een bakkie te zetten. It’s a 
bjoetiefoel daaaaayyyy, the 
suuuuun is shining! Daarnaast 
kan ik enorm genieten van 
one-of-the-guys zijn, behalve 
wanneer de grappen te lang 
doorgaan. Waarom zit er geen 
stopknop op die mannen? Dan 
zeggen ze dat vrouwen lang 
door kunnen zemelen over 1 
onderwerp. Nee, dan voel ik 
de vrouw in mij toch reeds 
protesteren en moet ik opko-
men voor mijn ras, omdat de 
grappen en grollen meestal 

over vrouwen gaan. Duh. Ook 
sla ik nooit eten af en at ik 
mijn ex-genoot er altijd uit 
met zijn muizenhapjes. Kom 
op mannen, laat je niet on-
dersneeuwen!  
   Lijk ik nu niet op een echte 
bouwvakker? Hell no! Gelukkig 
ben ik aan de andere kant een 
echte ubervrouw die houdt 
van stijl en klasse. Ik ben geen 
BrEeZaH die de ene na de an-
dere afwerkt. Ik hecht waar-
de aan hygiëne, al ben ik een 
chaoot in het huishouden. Een 
desperate housewife dus. Ver-
der houd ik van lekker tutten, 
fröbelen met hair & make-up, 
een klerenkast die - kolere! - 
veul en veul te klein is, aan-
vullen met verse items en ben 
ik de trotse eigenares van een 
lading fashionmagazines waar 
je een heel oerbos mee in de 
fi k kunt steken. Ik analyseer 
graag mannen met mijn vrien-
dinnen onder het genot van 
een wijntje. Daarentegen ben 
ik weer niet het type dat op 
stap gaat met haar leger aan 
girlfriends waar ze niet zon-
der kan, omdat ze dan niet 
meer functioneert. Immers, 
de groep vormt haar. Peer 
pressure, je weet. Zonder je 
vriendinnen niet meer we-
ten wie je bent, wat je leuk 
vindt, welk drankje je moet 
bestellen (vind ik die Cosmo-
politan ECHT wel zo lekker?) 
en op welke mannen je valt. 
Nee, bedankt. Ik ga maximaal 
met twee vriendinnen tegelijk 
op stap. Dat is tenminste nog 
te overzien. Daarin ben ik dan 
weer geen echte man:  

Je kunt ook GENOEG vrouwen 
hebben!

fl eur spiekerman

wie is de man? 
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redactioneel

de genderlinguïstiek , waarbij 
alles wat betrekking heeft op 
de man of ook maar enigszins 
de superieure positie van dit 
geslacht bevestigt, wordt ver-
foeid om vervolgens met alle 
kracht in de kiem te worden 
gesmoord. 
In de wereld van de genderlin-
guïstiek is ‘zij’ vervangen door 
‘hij’ van nota bene het papie-
ren boegbeeld van het femi-
nisme in Nederland not done. 
Daar zijn we nu wel achter. 
En blijkbaar is de gemiddelde 
student Nederlands inmiddels 
ook al zo ver heen dat hij/zij 
met een woordgrapje als OP-
HIJ geen raad meer weet. Wij 
nemen het jullie, beste me-
destudenten Nederlands, dan 
ook in het geheel niet kwalijk 
en voelen vooral een diepe 
sympathie. 
  Gelukkig was er nog een se-
lect groepje studenten dat 
toch voor elkaar heeft gekre-
gen iets met het vermaledijde 
thema aan te vangen. En dat is 
waarom deze Hoogwater voor 
het eerst in de geschiedenis 
twee thema’s bevat. De OP-
HIJ-achterzijde mag dan ook 
worden gezien als hommage 
aan die paar onvermurwde 
helden.
  Evengoed heel veel leesple-
zier gewenst aan iedereen, 
ook met de OPZIJ-inzendin-
gen.

Namens de oud-Hoogwater-
commissie,

Andrew Mason  

HoogWater verschijnt twee keer per 
jaar en is een uitgave van Nieuw Ne-
derlands Peil (NNP), studievereniging 
van de Opleiding Nederlands van de 
Universiteit Leiden.

Voor meer informatie: 
nnphoogwater@gmail.com. 

Bezoek ook onze website: 
www.nnpagina.nl

De redactie wil speciale dank uitspre-
ken aan alle inzenders, intekenaren, 
adverteerders en iedereen die op 
overige wijze betrokken is geweest 
bij de productie van HoogWater.

De verantwoordelijkheid voor de in 
dit blad gepubliceerde teksten ligt 
bij de afzonderlijke auteurs, niet bij 
de redactie.

Redactie: 
  sjaak baars
  jelmer birkhoff
  tirza cramwinckel
  laura de grave
  andrew mason

Vormgeving:
  juliette sandberg

Is er ooit eerder een Hoog-
water uitgebracht met een 
dubbel thema? Het antwoord 
is neen. Maar waarom nu dan 
wel? Om die vraag te kunnen 
beantwoorden moeten we ons 
eerst afvragen waarom het 
originele thema OPHIJ is ver-
vangen door OPZIJ. 
Na langdurig empirisch on-
derzoek van onze kant – de 
oud-Hoogwatercommissie 
– dat voornamelijk bestond 
uit wachten en voor een half 
jaar lang een zo goed als lege 
Hoogwaterinbox aantreffen, 
kunnen we niet anders conclu-
deren dan dat de themawij-
ziging met name is te wijten 
aan een gebrek aan creativi-
teit en inzet van de gemid-
delde student Nederlands, die 
blijkbaar in het geheel niet 
is gehinderd door enige vorm 
van cultureel en literair besef 
van welke soort dan ook. Met 
andere woorden: er waren 
te weinig stukken binnenge-
komen om een heel nummer 
mee te vullen. 
Moeten we daarom misschien 
toegeven dat we met OPHIJ 
destijds een te moeilijk c.q. 
te weinig inspirerend thema 
hebben bedacht? Of is ons 
falen te wijten aan ontoerei-
kende PR en slechte commu-
nicatie? Ik dacht het niet.
  Er is iets anders aan de 
hand. De reden waarom OPZIJ 
wél scoort en OPHIJ een stuk 
minder, is niet te wijten aan 
desinteresse of gemakzucht, 
nee, het is het resultaat van 
jarenlange blootstelling aan 

Deze HoogWater werd gemaakt 
met:

Programma: Adobe InDesign
Lettertype:

Californian FB
Trebuchet MS

Omslag:  Poster voor Bally door Vil-
lemont uit 1983 / Knives that stab 

your face van Jive White Boy

Drukker: UFB/Grafi  Media
Stationsplein 240

2312 AR Leiden
T: 071 5273114/3116

F: 071 5273080
E: Grafi sch@UFB.Leidenuniv.nl

I: www.ufb.leidenuniv.nl/
grafi  media

Studievereniging NNP
I: www.nnpagina.nl

E: nnpbestuur@gmail.com
T: 071 5272107

Bezoekadres:
Cleveringaplaats 1
(kamer 1175/230)

2311 BD Leiden
Postadres:

Postbus 9515
2300 RA Leiden

geen wrok, maar sympathie 

Als je de kans krijgt om Fernando Pessoa te lezen, grijp ‘m dan.
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o p h i j

geen wrok, maar sympathie, redactioneel
wie is de man?, fl eur spiekerman 

tammuz, da sikko
honderd procent zeker, laura de grave

laat me niet alleen, coen van beelen
grafschrift op nick van staalduinen, jochem blad

ophij ophij ophij, adonis u.
conversatie binnen de redactie van het blad ophij, mark de haan

bijna niks, marleen van wesel

o p z i j

op hem of op haar?, redactioneel
opzij geschoven, babiche de koning 

opzij, mark de haan
op het eerste gezicht, lizan van der holst

gebruiktips bij de man, marleen hogendoorn
op zij, fl eur spiekerman

de wekker gaat, klaas la roi
haat-liefdeverhouding, da sikko
aan de kant

leven, mark de haan
over fi etsbanden en andere gebruiksvoorwerpen, eddy van kuppevelt

wat je zegt raakt me diep, babiche de koning
wat wil het geval, robert van ruiten

ik blik opzij
knie-zen, mirre van der heiden

nieuwe berijming, o.w. mus
“zet je zorgen maar opzij”, marjan varekamp

grafschrift van een vrouw, coen van beelen
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, rebecca griesmeel

, rebecca griesmeel
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