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Venetië verdronk. Het water nam de gelijk-
vloerse verdieping in, en klom daarna naar de
etages. Bibliothecarissen, behangers, boekhou-
ders staken hun armen boven hun hoofd en red-
den wat ze redden konden, maar de meeste spul-
len dreven al om ze heen. Manuscripten, vellen
behang, handgeschreven balansen, hun hele
leven zagen ze in papier-maché veranderen.
Toen het tij keerde, en het water weggetrokken
was, rook een slimme koopman uit Firenze geld.
Voor een habbekrats kocht hij alle kromgetrok-
ken boeken op, het doorweekte behang, de op-
bollende balansen. Hij knipte de goede stukken
uit het papier, beplakte er schriften, doosjes
en bakjes mee, en verkocht die voor goed geld.
Dát, zegt de man van de donkerbruine kantoor-
boekhandel in Bologna tegen me, dát is het
verhaal van de Florentijnse potloden. De koop-
man die geld rook was niet alleen slim, maar
ook zuinig. De smalste strookjes die overble-
ven kon hij nergens anders kwijt dan op iets
wat lang en smal was: op potloden.
Volgens mij verzint hij het hele verhaal waar
ik bij sta. Hij ziet me zuchtend naar de pot-
loden kijken die ik in mijn hand heb, en ver-
siert ze met nog wat romantiek door me te doen
geloven dat ergens in Venetië nog een palazzo
bestaat met hetzelfde behang als het papier
dat om mijn potloden heen zit. Alsof het hout
er nog lekkerder van zal gaan ruiken, een
beetje vochtiger ook.
Maar het werkt wel. Ik ben erg ontvankelijk
voor verhalen die herinneringen kleuren. Ik
koop in de Bolognese winkel een hele lading



Florentijnse potloden, waarvan een deel later
in cadeautjes verandert, en een deel aan mijn
verzameling wordt toegevoegd. Een collectie
van bedrukte, beplakte, vergulde potloden. 
Ze zijn zeshoekig, cilinder- of balkvormig, en
altijd weer ongeveer 18 centimeter lang, en
met een doorsnede van 8 mm. Een ontwerp dat al
eeuwen meegaat, en tot de designklasse van de
paperclip, het nietje en de punaise behoort.
Lewis Caroll heeft Alice in Wonderland met
potlood geschreven, Roald Dahl had altijd zes
— niet één meer, niet één minder — gele potlo-
den in een pot bij de hand, en Georges Simenon
legde vóór het schrijven van zijn Maigrets een
batterij geslepen potloden en ongeveer even-
veel gestopte pijpen klaar. Over Edison, die
bij zijn onderzoek her en der notities maakte
en tenslotte de gloeilamp uitvond, wordt ver-
teld dat hij alleen maar wilde schrijven met
een potlood van ongeveer twaalf centimeter
lang. Hij kreeg een fabriek zover om exclusief
voor hem korte potloodjes te produceren, die
hij dan met honderden tegelijk inkocht. Hij
had altijd een exemplaar bij zich. Hij noemde
ze ‘vestzaklang’.
Leonardo da Vinci maakte een tekening van zijn
eigen tekenende hand, waardoor we nu weten dat
hij óf linkshandig was, óf heel goed in de
spiegel kon kijken. En tegelijk weten we ook
waarmee ze in de vijftiende eeuw schreven. Het
schrijfmateriaal dat Da Vinci vasthoudt lijkt
qua vorm op het potlood zoals wij het nu ken-
nen, maar het ding heette toen nog penicullum,
wat ‘kleine staart’ betekent. Dat was het in

die tijd ook wel: een stokje waaraan een bosje
dierlijk haar was vastgemaakt. Een mengsel van
ossengal was de inkt. In het Engelse pencil
hoor je de oorspronkelijke Latijnse naam nog
doorklinken.
Algemeen wordt aangenomen dat het grafiet
ergens halverwege de zestiende eeuw moet zijn
opgedoken. Een Italiaanse botanicus had het
over ‘loodzwart gesteente, afkomstig uit
Vlaanderen. Glad alsof het gepolijst is. Het
maakt glanzende vlekken die men kan wegvegen.
Schilders gebruiken het gesteente in de vorm
van pijpjes die ze in een houder schuiven.’
Vooral die ‘glanzende vlekken die men kan weg-
vegen’ onthoud ik. Tegen het eind van de zes-
tiende eeuw was grafiet algemeen ingeburgerd. 
In Londen werden op straat zwarte, balkvormige
pijpjes verkocht, die je in een houten houder
schoof, in papier of touw wikkelde, of in een
uitgehold takje stopte, en dan was het alsof
het potlood wonderinkt bevatte. ‘Men kan het
geschrevene op elk moment wegvegen met de
kruimels van vers wittebrood.’
Wie het échte potlood uiteindelijk heeft
bedacht is onzeker. Waarschijnlijk is het een
timmerman geweest. Misschien krijgt Friedrich
Staedtler de eer. In 1662 zou hij een manier
hebben ontwikkeld om een smal plankje van een
inkeping te voorzien, waarin een balkje gra-
fiet paste. Op het eerste strookje hout werd
een tweede strookje geplakt, en daarna werd
het geheel afgerond. Pas later zijn anderen
gaan variëren met verschillende pasvormen en
een andere afwerking. In het moderne potlood
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zitten nu rónde pijpjes van grafiet, en er
zijn twee identieke houthelften tegen elkaar
geplakt. De machine heeft het handwerk over-
genomen, dat wel, maar verder blijft het pot-
lood in wezen onveranderd. Zelfde dikte, 
zelfde lengte.
Toulouse-Lautrec zei van zichzelf dat hij een
potlood was. Virginia Woolf schreef met pot-
lood, Ernest Hemingway beweerde dat een werk-
dag pas goed was als hij zeven potloden had
ópgeschreven, en John Steinbeck zei over zijn
personages in East of Eden dat ze niet konden
bewegen zolang zijn potlood niet bewoog.
Zelf begin ik te gloeien als ik hoor dat
Venetië op een keer bijna verdronken is. Het
potlood is een mooie en vriendelijke uitvin-
ding. Van het potlood mag ik altijd kiezen. 
Ga ik schrijven, ga ik tekenen? Doe ik het
hard of zacht, geslepen of bot, zodat je mijn
humeur kunt zien? Doe ik het aarzelend, met 
de gum in de aanslag, of staat het er voor
altijd? Elke dag heb ik tijd om te kiezen. 
Een gemiddeld potlood is goed voor 
een lijn van 56 kilometer.

autobiografische 
notities

Met mijn collectie potloden ben ik in de vroege jaren tachtig begonnen. Ze bevat exemplaren
waaraan ik geen herinnering heb, maar ook exemplaren die me dierbaar zijn. Dit potlood is
een uniek exemplaar, beschilderd door Marit Törnqvist.
Op de titelpagina hiernaast staat een voorbeeld van een ex-libris uit 1976, zoals ik ze in die
tijd zelf maakte.



Oostkamp, 1 augustus
1950. ‘God zegene U in 
’t dubbel en ieder jaar
een bubbel,’ schrijft de
afzender van dit telegram
ter gelegenheid van het
huwelijk van mijn ouders.
Het West-Vlaamse bubbel
betekent baby. De wens
komt uit, zo ongeveer.

 



Van het Koninklijk Paleis krijg ik een cadeau. Het wordt spe-
ciaal gebracht: een gouden beker en een gouden lepel waarin
een kroon en de letter B zijn gegraveerd. Er is discussie over die
letter. De gegraveerde letter is de B van de koning. Misschien is
het ook de B van mij. Ik ben de zevende zoon op rij, en bijge-
volg is de koning van ons land mijn peter. Zo staat het in de
wet.

Met nieuwjaar zorg ik voor problemen. Al mijn broers hebben
meters en peters die op bezoek kunnen komen, maar aan wie
lees ik mijn nieuwjaarsbrief voor? Koning Boudewijn komt
niet vaak op bezoek bij gewone mensen. Onze majesteit heeft
weinig tijd. Met nieuwjaar moet de koning zelf een brief schrij-
ven, die hij daarna nog moet voorlezen op de televisie, en daar-
na moet hij zelf ook op nieuwjaarsvisite bij kennissen in
Spanje.
In de wet staat dat de burgemeester van je stad peetvader is als
de koning er niet is. Maar de burgemeester van Brugge — de
burgemeester die mijn peetvader moet zijn als de koning er
niet is — heeft met nieuwjaar ook geen tijd. Dus lees ik mijn
brief voor aan mijn vader, die mijn peter is omdat de koning
en de burgemeester er niet zijn.
Later op de dag lees ik mijn brief nog eens hardop, maar dan
voor mijn meter, die een heel gewone mevrouw uit Rudder-
voorde is en wel tijd voor me heeft. Een van mijn broers haalt
het in zijn hoofd een grap uit te halen. Hij geeft een ruk aan
mijn broek en mijn onderbroek tegelijk, zodat ik middenin
een zin over het nieuwe jaar met mijn broek en mijn onder-
broek op mijn schoenen sta. Voor mijn meter, drie tantes, drie
ooms, één moeder, één vader en zes broers sta ik te kijk.
Het is een geluk bij een ongeluk. Stel dat de koning of de
burgemeester tijd had gehad. Stel dat de koning of de burge-
meester naast mijn meter uit Ruddervoorde had gezeten. Wat
voor schande zou het zijn geweest voor mijn familie.

Het verhaal ‘De koning is geweest’ uit
Broere vertelt hoe mij als kind van een
jaar of zeven wordt wijsgemaakt dat
koning Boudewijn van België met een
cadeau op verjaardagsvisite is geweest,
terwijl koningin Fabiola in de auto zat
te wachten. In werkelijkheid is het
cadeau van het Koninklijk Paleis al
meteen bij mijn geboorte bezorgd.



Sommige grappen van mijn broers lopen minder goed af. Ze
trekken er met z’n tweeën of drieën op uit, en komen bijvoor-
beeld terug met het nieuws dat hun bootje gezonken is en mijn
ene broer bijna verdronken is. Of ze zeggen dat ze niets heb-
ben gestolen, terwijl ze de slagroom van hun gezicht vegen. Eén
keer komen ze thuis met een mevrouw die ze liever niet hadden
meegebracht, maar ze heeft het geëist. De mevrouw wil per se
mijn ouders uitschelden met die sléchte kinderen van ze. Of
mijn moeder en mijn vader eens willen uitleggen hoe ze die
sléchte kinderen zo slécht hebben gekregen.
Dan heeft ze mij nog niet gezien. Ik ben zo braaf. Als je mij
openmaakt, haal je wolken uit mijn hoofd, uit mijn longen. Er
zitten witte veertjes op mijn schouderbladen.

Als ik klaar ben met eten, ga ik onder de grote tafel liggen. Ik
kijk naar het bewegende struisvogeldons op de pantoffels van
mijn grootmoeder. Ik luister naar de gesprekken boven mijn
hoofd. Als de gesprekken me niet kunnen boeien, keer ik me
op mijn rug. Dan wordt de houten onderkant van de tafel het
dak van een hut ergens ver weg. Ik verzin vreemde bovenlicha-
men bij de benen die ik zie. Dan stop ik mijn oren dicht en
luister naar het verre gemurmel van stemmen. Het nest is
warm.

Ik ben zes, en mijn vrienden zijn dun als een vel. Ik heb véél
vrienden, en altijd weer andere. Per dag ongeveer vier. Vandaag
een man met een hoed, morgen een hond die lacht. Ik zit in de
keuken en teken de godganse dag door, wat ik maar wil, en soms
teken ik ook wat mijn moeder wil. Dan zegt ze: teken mij. Dan
teken ik een vrouw die over haar schouder naar mij kijkt, en
naar me glimlacht en in de soep roert.
Op een keer komt er een vrouw voor ons zorgen, omdat mijn
moeder geelzucht heeft. Het tekenen is anders, omdat de vrouw
mij niet kent. Ze zegt: teken een jeep. Ze weet niet dat ik niet

1968. Kerst in het huis aan 
de Karel van Manderstraat.
Moeder en vader, en om hen
heen de oudste, de stilste, de
echtste, de verste, de liefste,
de snelste, en ik.



graag auto’s teken. Een kraanwagen gaat nog net, maar een jeep
zegt mij niets. Ik doe niet wat ze vraagt.
Het verschil zit in haar stem. Zij zegt alle dingen alsof ze ant-
woord geeft op een vraag. Ze spreekt met de stelligheid van
mensen die een baard hebben laten groeien om wijzer over te
komen, of een schort aantrekken als uniform. Haar toon sluit
alle mogelijkheden uit, behalve de hare. Later kom ik nog meer
mensen tegen die zo klinken. Hun stem is meestal hard.
Mijn moeder klinkt anders. Zij zegt wat zij denkt, maar laat de
dingen verder in het midden. Niet omdat dat veilig is, of laf,
maar wel omdat ze zo eerlijk is te bekennen dat er veel is wat ze
niet zeker weet. Ze gebruikt graag het woordje ‘als’. Het woord
geeft aan dat er een mogelijkheid is die níét de hare is. Ze zegt:
als we alles zouden kennen, dan waren we slim. Ze zegt: zo denk
ik dat het is, en als het gelogen is, is het nog straf.

Bij het pellen van een dikke ui hebben mijn moeder en mijn
vader bedacht dat een kind maar beter geen sjalotje is. Hoe ste-
viger de rokken, hoe beter. Hoe meer beelden in een hoofd,
hoe groter het hoofd. Hoe meer olifant, hoe dikker de huid.
Ze leren me breed te kijken, vanaf dag één. Ze benoemen de
kleuren. Ze groeten de dingen, zoals Marc ’s morgens de din-
gen groet. Ze vergelijken hun eigen gegroeide oren met de
mijne, door mijn groeiende oren vast te pakken en met een
duidelijk gebaar te vergelijken met wat zij op hun hoofd heb-
ben staan. Ze laten me naar de geluiden van mijn eigen mond
luisteren. Ze vragen me te tekenen wat ik voel. Ze laten me let-
terlijk alle hoeken van de kamer zien, en maken me nieuwsgie-
rig, weetgierig. Tegelijk laten ze me ook hongeren, want — zegt
mijn moeder — leven is hongeren en eten tegelijk. Zo denk ik
dat het is, en als het gelogen is, is het nog straf.

Echo’s van familiefeesten zijn uit-
vergroot terug te vinden in het korte 
verhaal ‘Midwinternachtsdroom’, en 
in de boeken Wespennest, Die steeg van ons,
en Mansoor of hoe we Stina bijna doodkregen.
Voor het vertellende meisje uit Mansoor
of hoe we Stina bijna doodkregen stonden twee
vriendinnetjes van vroeger model — dit
is een van hen, Geeske.

Vroeg werk, 1971.



Aan het eind van de jaren zestig steekt er veel wind op, maar ik
zit uit de tocht. Terwijl buiten alles moet mogen en alles moet
kunnen, zit ik binnen en leer wat ik wel en niet mag. Mijn oud-
ste broer gaat in spijkerbroek met olifantspijpen de straat op en
schildert Love en Peace op de wangen van zijn vriendin. Love is
Engels en ik moet nog aan het Nederlands beginnen.
De leeslessen uit de eerste klas oefen ik in een boek. In het ope-
ningshoofdstuk van Pietertje Brom’s Jeugdjaren van J.P. Baljé onder-
streep ik elk woord met potlood, alsof ik elk woord gewicht wil
geven. Woorden van drie lettergrepen laat ik ongemoeid, wegens
te moeilijk. Ik beleef plezier aan het uitspellen.
Het alfabet heeft macht. Naar het voorbeeld van Pietertje Brom
ga ik kikkers vangen in de sloot, gewapend met een veel te grote
emmer. Ik sta er niet bij stil dat ik het boek op zolder onder het
stof vandaan heb gehaald. Ik heb niet door dat het verhaal uit
de tijd is dat het in sloten nog stikte van de kikkers en de ste-
kelbaarzen. De sloot vlakbij ons huis is zwart en dood. Mijn
vangst van niks bewijst het: het leven in boeken is rijk en groot
en dikwijls beter dan het leven in het echt.
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Achter haar fornuis vouwt mijn moeder verpakkingen open,
zodat ik op de onbedrukte kant kan tekenen. Soms teken ik op
de bedrukte kant. Het kind van Betterfood geef ik nieuw haar
en nieuwe ogen. De mond knip ik uit, en plak ik omgekeerd
weer vast. Tussendoor vraag ik wat voor letters er staan. B-e-t-
t-e-r-f-o-o-d. Met een paar van die letters leer ik mijn eigen
naam schrijven.
Ik weet niet dat ik schrijver ga worden. Misschien ga ik lezer
worden, maar alles is onzeker. Ik krijg geen kartonboekjes toe-
gestopt, daar is geen geld voor. Mij wordt niet voorgelezen,
daar is geen tijd voor. Mijn vader moet hard werken, mijn
moeder is Sneeuwwitje in het huis van de dwergen. Ik heb zes
broers die allemaal leefkinderen zijn. Er is er niet één die ook
maar een beetje naar een leeskind ruikt.
Het enige wat wel eens door het huis klinkt is een vers. ‘De spin
Sebastiaan’, bijvoorbeeld, omdat het kan worden opgedreund,
en omdat Sebastiaan aan het eind lawaaierig wordt opgeveegd.
Van dat gedicht worden mijn broers opgewonden. Voor hen
maken de dingen die uit boeken komen bij voorkeur lawaai.
Van mijn vader krijg ik een schoolboek met grote aanwijspren-
ten in kleur. Het boek ruikt lekker. Het is een schoolboek
waarmee kinderen in Duitsland hun taal leren. Later hoor ik
van mijn broers dat ik wekenlang rondzeul met het boek, en het
meestal ondersteboven hou. Een schoolboek uit Duitsland is
ook ondersteboven leerzaam. Een banaan blijft een banaan,
een peer blijft een peer, en op z’n kop is ook rechtop.

 



Op zondag maakt mijn vader tijd. Hij trommelt zijn zonen bij
elkaar, zet mij op zijn schouders, pakt de hand van mijn ene
broer en de hand van mijn andere broer, en wandelt met ons
over de brug, via de boerderij, via de manege, langs het kanaal
terug naar huis. We noemen het De Wandeling van De Grote
Blok.
Mijn vader is inspecteur van scholen. Onderweg houdt hij een
quiz. Voor elk goed antwoord krijgen we een frank, wat in die
tijd veel is. Toch vind ik de quiz minder belangrijk dan de holle
boom. De wilg staat halverwege. Als we er vlakbij zijn, komt de
toneelspeler in mijn vader boven. Hij beeldt de angst uit, zoals
ze dat in Griekse tragedies doen. Hij speelt de nieuwsgierigheid
met een gezicht uit de cursus mime. In de holle boom wonen
kabouters die alleen mijn vader hoort en ziet. Hij liegt erg
overtuigend. Elk gevoel is erg dik aangezet, maar dat speelt geen
rol. Het gaat erom hoe lang hij liegt. Net lang genoeg. Het
punt waarop ik vragen zou kunnen gaan stellen, bereikt hij net
niet. Nooit.
Misschien heeft mijn moeder het met hem afgesproken. ‘Denk
aan de uien,’ heeft ze gezegd. ‘We geven ze langs de ene kant
voedsel om over na te denken, schat, en langs de andere kant
bezorgen we ze honger, want leven, dat is hongeren en eten
tegelijk, zo denk ik dat het is, en als het gelogen is, is het nog
straf.’

Een van onze speelpleinen is een oude pers. Het tapijt is kaal
en dun, en het ligt op de speelzolder onder het lage zadeldak.
In de vale motieven zien mijn broers en ik de plattegrond van
een stad. De rand van het kleed is een snelweg annex spoorlijn,
de tekening in het midden is een marktplein, en in de banen
ernaartoe zien we hoofdwegen. Er zitten ook bizarre motieven
in die volgens mij platgeslagen zilversparren, en volgens mijn
oudere broers de vakken van parkeerterreinen zijn, waar ze hun
Dinky Toys kunnen stallen in afwachting van een dramatisch
ongeval. Parkeerplaats of niet, ik bouw er mijn legohuizen in
de buurt, dan staat er meteen een bos van denkbeeldige bomen
omheen.

Verloren melktanden gooi je over je schouder, 
terwijl je ‘tand in mijn hand in de mand in het land’
zegt. Daarna mag je een wens doen. In de tuin van
de buren zitten minstens drie van mijn melktanden
in de grond. Een paar tanden heb ik zonder wens in
een potje bewaard.



Mijn meester Hugo komt met een zak appels naar school. Hij
pakt één appel, en zegt: ‘Dit is een appel.’ Daarna pakt hij nog
een appel, en zegt: ‘Dit is er nog één.’ Eerst denk ik dat hij een
grap maakt, omdat zijn ogen zo glanzen, maar hij barst niet in
lachen uit, ook niet als hij de twee appels omhooghoudt en zegt
dat dat twee appels zijn.
Meester Hugo is gek op rekenen, maar ik heb er vanaf het begin
een hekel aan. Een appel plus een appel blijven altijd twee
appels, het worden er nooit eens twee en een half om het span-
nend te maken, ze worden nooit eens opgegeten, ze verdwijnen
niet in een taart, kortom, van één plus één droogt mijn fanta-
sie in twee seconden op.
Als meester Hugo met taal begint, verandert zijn gezicht. Hij
kijkt minder vrolijk — blijkbaar vindt de meester taal niet zo’n
prettig vak. Ik vind het juist prachtig, want ik krijg een eigen
schrift. In het schrift staan tekeningen, gedrukt met paarse inkt
die stinkt. Ik vind dat de inkt lekker stinkt. Als je een bladzijde
openslaat, dan zie je een vijver vol eenden. Een veld vol var-
kens. Een zee vol boten. Maar: aan elke tekening ontbreekt nog
wat. Dan zegt meester Hugo: ‘Geef een staart aan die varkens.
Geef veren aan die uilen. Teken golven onder die boten.’ 
Fantastisch vind ik het. Ik mag in de klas zitten tekenen, zoals ik
altijd heb zitten tekenen in de keuken van mijn moeder.
‘Dit is geen tekenen,’ zegt meester Hugo. ‘Dit is schrijven.’
Ook goed, denk ik.
Als het hele schrift is volgetekend, nee volgeschreven, klapt
meester Hugo het zijne dicht, en loopt naar het bord. Hij
tekent een heel groot oog van een heel grote eend. Hij geeft het
oog een staart, en zegt: ‘Dit is een a. Die lees je ook zo: a.’
De klas zegt hem na.
Meester Hugo tekent nog een eendenoog met een staart. ‘Dit is
nog een a,’ zegt hij. ‘Dat kun je zien: a.’
Weer zegt de klas hem na.
Meester Hugo maakt de twee a’s aan elkaar vast. Hij zegt dat



daar nu een lange a staat. ‘Dat is logisch, want er staan er twee.
Die lees je dubbel zo lang. Die lees je als: aah haa.’
Ook dat zeggen we na als papegaaien.
Daarna tekent de meester een paal met een wimpel eraan vast,
en hij noemt de paal met de wimpel een p, en zegt dat daar nu
toevallig wel een woord staat, en het woord is aah haap. Aap.’
Ik vind het een wonder.
Je maakt een tekening die helemaal niet op een aap lijkt, je leest
het woord — aap — en je ziet een aap in je hoofd, en je mag zelf
kiezen wat voor soort het is. Een chimpansee. Een gorilla.
Meester Hugo.
Na de a en de p leer ik de rest van het alfabet, waardoor ik hele
boeken kan lezen, die bij ons in een kist op zolder liggen. Het
maakt me niet uit dat het oude boeken zijn. Pietje Puk, Pietje
Bell, de Kameleon, de Cherrys, het zijn boeken die mijn
broers aan het lezen moesten zetten, dat is de enige en overbo-
dige informatie die ik heb. Ik ben met woorden bezig, ik ont-
leed letter voor letter wat er op de pagina staat.

Mijn meester van de vijfde klas deelt schrijfopdrachten uit alsof
het bonbons zijn. Op vrijdagmiddag kijk ik de woorden uit zijn
mond, want dan zegt hij bijvoorbeeld dat we over de herfst
moeten schrijven. We moeten goed om ons heen kijken, met
onze ogen, met onze neus, met onze oren. Eens zien of we de
kleur, de geur en de geluiden van het najaar op papier kunnen
vangen. Ik eet uit zijn hand. Voor hem zet ik de allerindividu-
eelste uitdrukking van mijn allerindividueelste emoties op
papier. Hij heeft een makkelijke leerling aan me.
In het voorjaar valt hij van zijn voetstuk. Hij zegt dat we ons een
ding moeten voelen. Een voorwerp. Een sok, een schooltas,
een potkachel, als het maar een ding is dat op een vuilnisbelt
ligt en in ons opstel terugblikt op het voorbije leven. Ik geloof
mijn oren niet. Deze onderwijzer, die de klas altijd heeft voor-
gehouden dat we wakker moeten zijn en twee voeten hebben om
mee op de grond te blijven, dwingt ons tot onzin.
Hoe belachelijk en oninteressant ik de opdracht ook vind, de
meester doet waarschijnlijk wat hij moet doen. Ergens staat het
in zijn leerprogramma, dat we naast het beschrijven van ‘een
fijne vakantiedag’ ook nog eens moeten doen alsof we een
voorwerp zijn. Het is waarschijnlijk goed voor onze vorming.

Op 1 september 1970 mag ik voor
het eerst naar school. Iets van de
magie van het leren rekenen,
schrijven en lezen is terug te 
vinden in Mijn tuin uit!, niet toevallig
een boek voor kinderen die net
leren lezen.

 



Ik ben nog niet groot. Als ik wil zien hoe hoog mijn broers
boven me uitsteken, hoef ik niet op een stoel te klimmen. Ik
kijk naar de streepjes van de groeimeter naast de keukendeur.
De streepjes hebben geen belang. Grootte wordt bij ons thuis
niet met centimeters berekend, maar met jaren. Vanaf je
twaalfde krijg je een aantal voorrechten, waarop je als jonger
kind alleen jaloers kunt zijn. Je krijgt twee spiegeleieren in
plaats van één. Je krijgt anderhalve gehaktbal in plaats van één.
Vanaf je twaalfde ben je groot.
In mijn ogen is het recht om de Enige Echte te bezitten het
summum. De Enige Echte is een lamp op een voet, die met een
klem aan het tafelblad bevestigd kan worden en er erg volwas-
sen uitziet, vooral omdat de twaalfplussers onder mijn broers
hem ‘architectenlamp’ noemen. De lamp heeft een arm die
scharniert als een menselijke arm, en door middel van veren in
de positie blijft staan die je wenst. Als kind van elf kijk ik er ver-
langend naar, hoe belangrijk hij staat op de werktafels van mijn
broers. Alleen al door de Enige Echte wens ik sneller twaalf te
worden, want zolang je huiswerk maakt in het licht van een kin-
derachtig oranje ding, kort van stuk, met lelijke voetbalstickers
erop, ben je nooit echt ernstig bezig.

Ik word ziek. Ik krijg geen lucht meer, meestal ’s nachts. De
dokter zegt dat mijn longen knellen omdat er te veel gedachten
in mijn hoofd zitten. Dat klinkt onlogisch en zorgwekkend,
maar het is niet iets waarvan je doodgaat.
Ik ben erg bang voor de middelbare school, dat is het punt, en
om de angst te vergeten, blijf ik een tijdje thuis. Ik piep bij vla-
gen. Het lawaai houdt me niet van het lezen af. Ik lees veel. De
stapels zijn niet aan te slepen.
Buiten voetballen mijn broers om de wereldbeker. Ze heten
allemaal Johan Cruyff.

Mijn moeder lijkt, als je niet goed kijkt, op een moeder uit een
boek van Lindgren. Met één neusgat dicht en veel goede wil
ruikt ons gezin naar een Zweeds gezin uit een dorp van een
voorschoot groot — want dat wil ik zo graag. Ons huis is niet van
hout en er hangt niet aldoor een bakgeur, maar in mijn ver-
beelding kraken de muren wel en ruikt het tot op mijn kamer
naar krentenbrood. Op de radio zingen ze een grappig liedje
over Koeweit en in het nieuws schreeuwen ze dat er te weinig
olie is, maar ik hou mezelf warm, binnen, met Lindgren op
schoot.
Ook buiten is haar Hazelhoeve nooit veraf. Ik zoek vaak de stil-
te van mijn landje op, achterin de tuin. Daar heb ik een boer-
derij in het klein. Ik fok konijnen, die ik niet wil verkopen en
niet wil opeten. Ik schoffel in mijn eigen kleine moestuin de
plekjes die al honderd keer geschoffeld zijn. Ik bouw een hut op
de grond of in een boom, om dan in mijn eentje in die hut te
zitten tekenen en schrijven. Rijmpjes, korte verhalen, stukken
voor de grote poppenkast die mijn vader in elkaar heeft ge-
knutseld, en bij ons op zolder net onder de nok van het dak
past.
Dagdromen blijft mijn sterkste kant.
In mijn verbeelding ga ik erg ver.
Met een vingerknip ben ik op een
eiland. Het zand is heet, ik kan haast
niet blijven staan.

Op een zondag in 1973 tillen mijn broers de tafel
op, en dragen hem naar buiten. Ongeveer midden
op straat wordt er gedekt voor het middagmaal. We
eten kip en krijgen een dessert, en al die tijd rijdt er
geen auto over ons heen. In het hele land is die dag
autoloos.
De twee poppenkoppen hiernaast zijn het enige wat
rest van een poppentheater dat door mijn vader in
de jaren zestig is gemaakt. De kamerhoge kast en de
kist vol handpoppen is ooit uitgeleend en nooit
teruggekomen.

 



Schrijvers maken hun boeken zelf. Dat is voor mij wat je noemt
een feit, iets waar ik nooit dieper over heb nagedacht, zelfs niet
meer bij stilsta. Schrijvers maken van karton, papier, lijm en
plakband één exemplaar van hun boek, en dat krijg ik dan te
lezen. Mijn handen wordt aangeleerd altijd zorgzaam te zijn
met boeken, omdat die handwerk zijn.
In de bibliotheek zie ik dat Paul Biegel met karton, papier, lijm
en plakband twee boeken heeft gemaakt over Haas. Het eerste
boek heet Haas, het tweede ook. Ik neem ze allebei mee. Thuis
merk ik tot mijn verbazing dat het twee dezelfde boeken zijn.
IJverige schrijvers maken dus meer dan één exemplaar van hun
boek. Dat weet ik dan ook weer. Wat knap van ze. 
Ik heb een paar gekregen titels op een plankje boven mijn bed
staan, maar vanaf mijn twaalfde wil ik de boeken weloverwogen
van mijn eigen zakgeld kopen. Over de eerste aankoop, Brief-
geheim van Jan Terlouw, doe ik uren. Ik kies het boek alsof het
mijn verdere leven gaat bepalen. Ik weeg kostprijs, flaptekst,
eerste zin, vormgeving, onderwerp, auteursnaam tegen elkaar
af, en loop in de winkel herhaaldelijk langs alle planken. Het is
vrijdagavond, na de blokfluitles, en donker als ik naar huis
fiets. Het gekochte boek is het echte begin van mijn boekenkast.

Ik knip een getekend meisje uit de krant. Ze draagt een mini-
jurk, ze heeft een hoed op met bloemen, ze loopt op hoge hak-
ken en ze heeft heel lange benen. Ik plak haar op karton en
maak mijn eerste eigen boek. Het is een roman voor volwasse-
nen. Het boek heet Barbara gaat naar Amerika. De titel klopt niet.
Barbara gaat niet naar Amerika. Ze gaat niet eens naar de
luchthaven. Op bladzijde 2 besef ik dat ik nog nooit in Brussel
Zaventem ben geweest, en me niet kan voorstellen hoe het op
een luchthaven toegaat. Voor het eerst zie ik in dat ook de ver-
beelding zijn beperkingen heeft.

Mijn beste vrienden blijven die van papier. Ik ben geen jongen
die makkelijk mensen opzoekt. Mijn zes oudere broers zijn in
een andere stad gaan studeren, ze zijn verliefd geworden, of ze
puberen in hun eentje. Waar hun jongste broer mee bezig is,
weten ze niet, en ik ben het ook een beetje verleerd met ze te
praten. Ze begrijpen me toch niet, denk ik altijd.
Het tekenen heb ik ingeruild voor het schrijven van gedichten
en verhalen. ‘Schrijven is dagdromen met een pen,’ zet ik met
blauwe wrijfletters bovenaan de bladzijde in mijn persoonlijke
fotoalbum.
Het eerste verhaal van langere adem heeft twaalf hoofdstukken
en twaalf bladzijden, en gaat over een zieke jongen die alleen is
en piepende longen heeft. In het verhaal krijgt de jongen
bezoek van zijn meester en een hond als cadeau.
Het tweede verhaal van langere adem noem ik ‘boek’. Een
geheime club gaat protesteren en betogen tegen de bouw van
een supermarkt op het terrein waar hun clubhuis staat. In de
club is het aandeel jongens en meisjes mooi even groot, en er
is ook sprake van een romance tussen het hoofdpersonage en
het leukste meisje van de bende. 
Anton Tsjechov zegt dat hij in zijn hoofd een heel leger men-
sen heeft die hem smeken ze vrij te laten, ze een opdracht te
geven. Ik heb geen leger in mijn hoofd. De enige met wie ik

Er wordt welgeteld één poging
ondernomen om me rechtshandig
te maken, maar mijn linkerhand
werkt gewoon beter. Als ik schrijf
draai ik hem in een onmogelijke
bocht, zodat ik kan zien wat ik
schrijf. Tussen mijn achtste en
mijn achttiende experimenteer ik
met mijn handschrift. Het krimpt
in de loop der jaren opvallend. 

 



vecht ben ik zelf. Op dat moment gaat elk verhaal over mezelf.
Het papier brengt veel binnenwereld aan de oppervlakte. Het is
zoals met gedachten: vaak weet je pas dat je ze hebt als je ze for-
muleert.

Het schrijven past me als een handschoen. Ik zit het liefst op
mijn eigen plek, bij mijn eigen licht, op mijn eigen stoel die ik
zelf blauw heb geschilderd. De schrijfmachine, die ik van mijn
vader heb gekregen, is oud. Ik maak de machine af en toe
schoon. In sommige gevallen is schoonmaken een synoniem
voor liefkozen. De poetsdoek zegt: jij bent van mij, kijk eens
hoe ik je verzorg. Het metaal stinkt. De gom waarmee ik de let-
ters schoonmaak ruikt zwaar naar inkt. De letter o, die eerst
nog een blinde o is, kan na het schoonmaken weer zien. De
naam van de winkel komt onder het stof vandaan. De machine
komt uit Gent. Het is mijn machine. Het is mijn papier.

Ik ga dierenarts worden, of boswachter. Misschien ga ik iets
met honden doen, in een circus.
Schrijver is geen beroep, dus
waarom zou ik dat worden.

Op de middelbare school ben ik de enige die
van de klank van het Latijn houdt, of sommige
Griekse woorden grappig vind. Ik begin wel
eens een zin met ‘ik’ en ‘voel’. Dat is niet de
bedoeling op een jongenscollege, waar zin-
nen doorgaans met ‘wij’ en ‘durven’
beginnen. Ik zit er niet op mijn plek.
Met talent voor tekenen win ik geen
vrienden, en het mag duidelijk zijn
dat alleen meisjes blokfluit spelen of
boetseren. Op de koop toe heb ik ook nog een andere meisjes-
hobby: lezen. Misschien kan ik beter nu al sterven.

Ik heb één klasgenoot waar ik vaak mee optrek, omdat hij net zo
onpopulair is als ik. Hij leest verslagen van de Nasa en is
geabonneerd op Natuur & Techniek. Als hij mij vertelt over de
Sputnik, blijf ik bij die mooie naam hangen, en mis de verde-
re gegevens over het ruimteschip. Ook over het leven van het
pantoffeldier weet mijn klasgenoot alles. Die kennis spreekt me
niet aan. Wat mij bezighoudt zijn de pantoffels van het beest,
maar daar zegt hij niets over. Mijn klasgenoot en ik hebben
elkaar ongetwijfeld veel te vertellen, maar we luisteren niet
goed naar elkaar.
Op een keer laat hij me een jampotje zien. Hij strooit er wat
poeder van bij de drogist in, giet er nog iets anders bij, en
schroeft het deksel dicht. In het potje begint er van alles te
leven. Het mengsel van poeder en vloeistof spat met een zachte
plof tegen de binnenkant van het deksel. ‘Kijk,’ zegt mijn klas-
genoot, en hij legt de chemische reactie uit. Ik hoor hem wel,
maar ik luister niet. Ik ben gefascineerd door het kobaltblauwe
oerwoud in het potje. Ik word een duim groot, ik verdwaal
erin, ik zie een heel verhaal. Met een jampot vol giftige kleuren
en grillige vormen valt te bewijzen dat mensen naar hetzelfde
kunnen kijken, maar verschillende dingen zien.

Joke van Eyck, de illustrator die in 1989 de 
tekeningen voor (het intussen verdwenen
Jeugdboekenweekgeschenk) Het Boek van Niete
maakt, herinnert me in 1998 aan mijn kinder-
droom om later iets in het circus te gaan doen.
Ze stuurt me per post een tent van karton.
Na de circusperiode ken ik ook een kleitijd. 
Het jongetje op de schildpad rechtsboven is in
1979 gemaakt en goud geschilderd. 

 



Op mijn dertiende koester ik Pietje Bell, de gebroeders
Leeuwenhart, de kinderen van het Achtste Woud. Verder zijn
er tientallen personages die een week later al naamloos zijn
geworden, of sterker nog: na de laatste bladzijde vergeten zijn.
Eén jongen van wie ik de naam kwijt ben, blijft me toch bij —
niet om wie hij is, maar om wat hij doet. In het boek, waarvan
ik de titel niet meer weet, reist hij met een boot om de wereld
en schrijft zijn avonturen op in een logboek.
Ik heb geen boot, ik kan geen kant op, maar het feit dat je van
je leven een boek kunt maken is voor mij een nieuwe gedachte.
Van mijn zakgeld koop ik een schrift, een kasboek eigenlijk,
knalrood op snee, met een grijze linnen omslag.
Zonder boot en zonder avonturen druipen de treurnis en het
zelfmedelijden vaak van de bladzijden die ik schrijf af, maar ik
vind troost in mijn dagboek en het houdt de schrijver in mij
bezig. Net als vroeger fantaseer ik over mijn leven: hoe alles er
beter uit kan zien dan in het echt.
Ik begin aan een leugen die ik zelf geloof. Ik schrijf dat ik een
meisje heb ontmoet en verliefd ben. Ik schrijf dat we elke dag
samen naar school fietsen, en dat ze een klasgenote van me is —
terwijl ik op een jongensschool zit. Op papier, met mijn
vriendin die niet bestaat, lijkt mijn leven ineens prettiger, en
vooral minder eenzaam. Maandenlang schrijf ik bijna elke dag.
Grijze, in linnen gebonden kasboeken, rood op snee, hebben
geen slot, en broers zijn nieuwsgierig.
Mijn dagboek — dat de broer die ik op heter-
daad betrap zo interessant en vooral lachwek-
kend vindt — stopt bruusk. Van de ene dag op
de andere houdt mijn papieren leven op.
Maar Judith, mijn denkbeeldige vriendin,
laat me niet los. Nog geen week na het
voorval met de nieuwsgierige broer begin
ik op school, tussen vier en zes, als we met
z’n allen huiswerk moeten maken, aan een

verhaal. De stapel losse vellen waarop ik schrijf wordt groter,
het verhaal over Judith en Bart wordt langer, ik koop een mooi,
nieuw ringbandschrift en schrijf de eerste hoofdstukken over.
A good writer always works at the impossible, zegt Steinbeck, en hoewel ik
mezelf geen schrijver noem, laat staan een goede, werk ik aan
iets wat ik niet voor mogelijk houd: een verliefdheidsverhaal
waarin ik mezelf opnieuw uitvind en een vriendin verzin die me
gelukkig maakt. Ik haal het echte leven op mijn manier in. Ik
schrijf door. En verder. En meer dan twee jaar later — ik ben
nog net geen zestien — schrijf ik de laatste zin neer. Punt.
Eindpunt. Er mag geen zin meer bij komen. Ik heb Duet met valse
noten geschreven.

Toen ik thuiskwam, waren ma en pa er nog niet.
Mijn moeder helpt halftijds in een modezaak en
mijn vader is verzekeringsagent. Ik nam een
blikje cola uit de koelkast en met mijn boeken-
tas onder mijn arm ging ik naar boven. Ik mikte
de tas onder mijn bureau en vloekte omdat mijn
bed nog niet was opgemaakt. In bedden opmaken
had ik op dat moment helemaal geen zin. Ik keek
om me heen en bedacht dat mijn kamer mijn eigen-
dom was, mijn heiligdom, waar niemand wat te
zoeken had, zelfs mijn moeder niet. Ik maakte
het bed op met rukkerige bewegingen, zette de
plaat van de film Fame op en plofte in de hoop
kussens naast de platenspeler. Zweverig voelde
ik me, heel gek eigenlijk.
‘Liselot,’ zei ik hardop, en ik zuchtte heel
diep.
uit: Duet met valse noten

Die warme zomer, terwijl iedereen buiten van de zon geniet, tik



ik in de koelte van mijn kamer op de noordkant het hele ver-
haal netjes over op mijn oude schrijfmachine. Ik ga mijn boek
naar een uitgever sturen. Niet omdat ik schrijver wil worden,
maar omdat ik een reactie op mijn boek wil krijgen. De eerste
uitgever wijst het boek af, de tweede is enthousiast. ‘Na onder-
zoek door onze lektoren bleek dat uw manuscript voor uitgave
in aanmerking kan komen,’ schrijft uitgever Norbert Vranckx
van uitgeverij Averbode op 16 maart 1982.

Op school gaat het mis. Ik slaag niet voor een herexamen wis-
kunde, en moet het jaar overdoen. Op het college wil ik niet
blijven. Daar maken ze een prop van me. Ze schrijven er — bij
wijze van spreken — met balpen.
Ik kom in Gent terecht, in de kunsthumaniora. Daar vouwen ze
me open. Ze tekenen er met potlood. 
Ik krijg vakken als vormstudie, waarbij ik mag laten zien wat ik
in me heb. Laten zien wat je in je hebt is zelfs verplicht. Ik moet
maquettes bouwen van huizen die in Denemarken of Zweden
staan, en plannen tekenen van ontwerpen van Le Corbusier.
Voor het vak schetsen krijg ik nieuwe ogen, want ik leer
opnieuw kijken. Mijn handen worden belangrijk, mijn rug
wordt rechter.
In de kunsthumaniora krijg ik wiskunde, acht uur in de week
nota bene, omdat mijn afdeling een aanloop is naar de oplei-
ding tot architect, maar ik krijg er tegelijk een briljante leraar
bij, die me helpt waar het moet, al knijpt hij wel af en toe een
oogje dicht. Ik voel me gesteund, en voor hem doe ik mijn best.
Ik slaag.

Schetsen, 1983



De officiële persvoorstelling. Een speech van wijlen minister Daniël Coens. 
Een inleiding op het boek door redactrice Els Beerten. Zelf word ik er erg stil van.

In oktober 1983 ligt Duet met valse noten in de
boekhandel. Ik ben een schrijver. De mensen
zeggen het. Ze kijken niet goed. Ik ben een die-
renarts die beesten openlegt of beter maakt. Ik
aai graag, en op mijn beurt ben ik blij als een
hond gaat kwispelen als hij mij ziet. Ik ben een
boswachter die op een bos wacht en zich terug-
trekt in de stilte. En tegelijk wil ik wel een pak
aan, om in een circus op te treden.

Maar de mensen zeggen dat ik een schrijver ben. Ze zeggen ook
dat het boek dat ik heb geschreven een jeugdboek is. Dat wist ik
zelf niet toen ik eraan werkte. Ik dacht dat ik probeerde niet te
verdwijnen. Een jeugdboek, kijk eens aan. Het is een idee waar-
aan ik moet wennen.

In de kamer van mijn lievelingsbroer zingt Boudewijn de Groot
over het testament van zijn jeugd. Hij laat een stuk of wat vrien-
dinnen na, het adres van een kroeg, een zeurende leraar en
ouders die het goed bedoelen. Wat hij voor zichzelf houdt,
omdat ‘geen mens er iets aan heeft’, dat zijn z’n goede jeugd-
herinneringen, die hij meeneemt zolang hij verder leeft.
Voor zo’n testament ben ik niet klaar. Misschien zal ik er nooit
een opstellen, want wie zegt dat ik mijn jeugd moet afgooien als
een oude huid? Mag ik niet gewoon alles meenemen naar
later?
Vanuit het beschermde Brugge en het al iets minder bescherm-
de Gent, kom ik in de grote stad Brussel terecht, om daar
Nederlands en geschiedenis en Duits te studeren. Mijn studen-
tenkamer, in een straat die Nieuwland heet, is piepklein. De
wereld eromheen is opwindend. Op de Avenue Louise hangen
drie lichtreclames boven elkaar, en er is een ondergrondse die
de stad doorkruist. Voor mijn gevoel woon ik in New York.



Ik ga vaak op bezoek bij een schrijfster die Mireille Cottenjé
heet. We hebben het over boeken en over het leven. Ik ben een
spons: alles wat ze zegt neem ik op.
De dochter van veertien komt met een boek onder de arm de
trap af. Mireille stelt haar voor, terwijl ze naar het boek wijst:
‘Op dit moment leest ze Dostojevski. Is dat niet geweldig? Als
ze er na dertig bladzijden genoeg van heeft, weet ze dat het niet
haar soort boek is. Ze kan lezen, daar ga ik van uit, dus weet je
maar nooit of ze de hele pil uitleest.’
Ik zal nooit met zekerheid weten wanneer een boek te literair of
te moeilijk is voor een jong — of zelfs minder jong — stel her-
sens. Lezers kunnen spellen, woorden spellen, ze bij elkaar zet-
ten in zinnen, en ze ook een betekenis geven, als ze twee keer
nadenken.

Als het over moeilijke boeken gaat, denk ik aan de botsing met
de Zweedse vrouw. Ze pakt mijn armen vast, omhelst me en
zegt: ‘Snälla du, vilken glädje att se dig igen!’ wat Zweeds klinkt.
Wat ze zegt is te begrijpen voor wie Zweeds spreekt. Soms stel ik
me voor dat de Zweedse vrouw heeft gezegd: ‘Mannen met
grote oren maken me gek,’ wat een prettige gedachte is. Door
de Zweedse vrouw weet ik dat moeilijke boeken het begin kun-
nen zijn van veel actie in een mensenhoofd. Misschien leidt het
tot een fantasie of twee.

Als het over makkelijke boeken gaat, denk ik aan de ontmoeting
met het hoofd. Ik kom eens voor een lezing op een school aan.
Ik schud de hand van de directeur. Ik weet dat de man absoluut
niet van mij en mijn boeken houdt. Hij is veroordeeld tot zijn
stoel. Hij moet op z’n minst vijf minuten in dezelfde kamer
met mij doorbrengen, en een kop koffie drinken, samen met
de leraar die me heeft uitgenodigd. De leraar, het hoofd van de
school en ik hebben een erg toegankelijke conversatie over
schoolbibliotheken. Het hoofd begrijpt alles wat de leraar zegt.

De leraar begrijpt alles wat ik zeg. Maar raar genoeg zegt het
hoofd altijd: ‘Hm, wat?’ als ik iets zeg, terwijl ik duidelijk arti-
culeer. Door het hoofd weet ik dat schrijven en lezen veel
gemeen hebben met spreken en luisteren. Iedereen moet er zin
in hebben.

Een kennis zegt me dat ik iets zal missen als ik niet naar die
voorstelling van De meeuw van Tsjechov ga. Zodra ik mijn stoel
reserveer, weet ik al dat het moeilijk zal worden. In Brussel heet
het stuk La Mouette. Mijn Frans is verbeterd schoolfrans en
Tsjechov is niet mals, dus daar zit ik die avond met grote oren
naar Franse volzinnen te luisteren. Mijn hersenen werken als
een slecht vertaalbureau, er vallen hele gaten in de dialogen,
maar juist daardoor voel ik me op een rare manier gulzig wor-
den. Van het geheel wil ik méér dan de helft overhouden, dus
kijk en luister ik beter dan ik ooit gekeken en geluisterd heb. Ik
drink belichting en sfeer en muziek en de fijnste kleinste hou-
ding van die ene acteur en die andere actrice. Alles komt in
dienst te staan van het ontrafelen van het mysterie dat La Mouette
op dat moment voor me is. Zielsgelukkig kom ik de zaal uit.
Een van de mooiste principes van het betere verhalenwerk is
‘het mysterie’, dat weet ik nu wel zeker. Dat beetje hongeren,
dat beetje watertanden, die drempel die net iets hoger ligt dan
de andere, die opwinding in mijn hersenen.
Ik ga niet alleen naar huis. Ik neem Boris Trigorin en Nina
Zaretsjnaja uit De meeuw mee, en het prachtige gesprek dat ze
hebben. Boris legt aan Nina uit hoe zijn schrijvershoofd werkt.
Zo raak heb ik het nog niet eerder gehoord. ‘Als schrijver kan
ik niet zeggen, dat ik van mijzelf houd. Het ergste is, dat ik als
in een nevel rondtast en dikwijls zelf niet begrijp, wat ik schrijf.’



Kort voor het verschijnen van mijn tweede boek, Terug naar Af,
blaast Je moet dansen op mijn graf van Aidan Chambers me van mijn
sokken. Het boek is ‘een leven en een dood in vier delen, hon-
derdzeventien stukjes, zes doorlopende verslagen en twee kran-
tenknipsels, met een paar grappen, een stuk of drie puzzels, wat
voetnoten en af en toe een ramp om het verhaal te laten lopen’,
en zet de ramen open.
Alsof mijn hoofd door die roman ineens groter wordt. Over
vorm heb ik al vaker nagedacht, maar nu ondervind ik voor het
eerst bijna lijfelijk wat een stijl of een stem met een boek doet,
wat de mogelijkheden zijn.
Op de hogeschool waar ik studeer besluit ik een eindwerk te
maken over de boeken van Chambers. Ik word alleen maar gre-
tiger, omdat ik ontdek dat Chambers ook uitgebreid over het
lezen en het schrijven heeft geschreven.
De man, die niet weet wat hij in mij verandert, ontmoet ik per-
soonlijk in 1986. Jacques Dohmen van uitgeverij Querido zorgt
ervoor. Na het openingsfeest van de Nederlandse Kinder-
boekenweek in het Scheveningse Circustheater heb ik in de taxi
naar Schiphol ongeveer een half uur de tijd voor een gesprek
met Aidan.
Wat hakkelend begint met een interview waar nauwelijks lijn in
zit, eindigt met een afspraak: dat ik hem moet komen opzoeken
in Stroud, in Engeland. Dat bezoek komt er in 1987, en het is
het begin van een langdurige correspondentie, en een Moeyaert
die keuzes maakt.

Illustrator André Sollie en ik bespreken in de
zomer van 1986 het omslag van Terug naar Af. 
Aan de muur van mijn studentenkamer in
Brussel hangt Andre Sollies originele tekening
voor het omslag van Duet met valse noten.



Eén keuze heb ik al tijdens het lezen van Je moet dansen op mijn graf
gemaakt. Ik ben opgegroeid tussen zes broers, een vader en een
moeder en een grootmoeder, en word intussen ook omringd
door schoonzussen en door de vriendinnen van mijn broers.
Op een paar keer in een grap na is het woord ‘homoseksueel’
nog nooit eerder gevallen. Waarom zou het? Mijn eerste boek
gaat over de verliefdheid tussen een jongen en een meisje, en
het wordt volop gelezen door tieners, zowel door jongens als
door meisjes, die me brieven met vragen om raad sturen. Die
jongens en die meisjes weten net zo min als ik wat ze met de
liefde aan moeten.
Als het hoofdpersonage Hal in Je moet dansen op mijn graf net niet
beschrijft hoe zijn vriend en hij elkaar liefhebben, vraagt hij
aan de lezer: ‘Had je er niet bij willen zijn?’
Ik knik. Ik knik nog eens. Nu moet ik het alleen nog hardop
zeggen.

Ik ontwikkel een Built-in, Shock-proof Shit Detector. Dat ding heb ik
niet van mezelf. Dat ding heb ik van Ernest Hemingway, die ik
niet graag lees, maar die interessante brieven over het schrijven
schrijft, en me erop wijst dat je als schrijver alleen zo’n inge-
bouwde, schokvrije shit-detector kunt ontwikkelen door veel te
lezen.
Ik hoor altijd dat er een belangrijk onderscheid is tussen pulp
en lectuur en literatuur. Anderen doen alsof het een onder-
scheid is tussen het gepeupel, de middenmoot en de elite. Bij
welke groep je ook hoort, de andere twee groepen vinden het
nooit goed.
Ik leer het al vroeg: het gepeupel, de middenmoot én de elite
kunnen de boom in.

In 1989 overkomt me wat een kijkend mens maar een paar keer
in zijn leven overkomt: ik zie mezelf in een film. Bij de ont-
dekking van Mitt liv som hund van regisseur Lasse Hallström hap ik
naar adem. Nooit eerder ben ik zoveel Zweeds jongetje als in
die film. Het hoofdpersonage Ingemar Johansson en ik lijken
onderling inwisselbaar, al vertoont onze kindertijd nauwelijks
gelijkenissen. Zijn vader is afwezig, zijn moeder is ziek en gaat
dood, maar relativeren doet hij tot hij erbij neervalt — en pre-
cies zoals ik het graag hoor. ‘Denk aan het hondje Laika, dat
hebben ze ook de lucht in gestuurd. Het hondje werd beroemd,
maar evengoed is het doodgegaan.’
De film haalt de warmte van Lindgrens boeken terug. Dweperig
verzamel ik de video, de filmmuziek, het scenario. Idiotie: ik
koop meerdere exemplaren. Van het boek waarop de film is
gebaseerd, koop ik er maar één. Maandenlang schuif ik Reidar
Jönssons boek Mijn leven als hond voor me uit, want het boek zou
me teleurstellen, zoals boeken na films vaker doen. Pas in 1991
begin ik voorzichtig aan de eerste bladzijde, en ik merk dat het
boek de uitzondering op de regel is. Ik zet Mijn leven als hond met
een glimlach bij de twijfelgevallen in mijn boekenkast, een
plank waarop nog meer romans voor volwassenen staan die net
zo goed jeugdromans zijn, of omgekeerd. Op die plank staan
nog andere boeken die op een of andere manier (en vooral
door stempels, kasten en vakjes) jonge of oude lezers hebben
gemist:

Still uit Mijn leven als hond, 
de film die niet uit mijn
filmtop 3 is weg te branden. 

 



De slagersjongen, Patrick McCabe; Kinderjaren, Jona Oberski; De vriendschap, Connie Palmen; Nathan Sid, Adriaan van
Dis; Toen onze Daniel doodging, Janni Howker; Jan, mijn vriend, Peter Pohl; Eindpunt Gare du Nord, Malika Wagner;
Spookliefde, Vonne van der Meer; De Bruiloft, Carson McCullers; De Roos en het Zwijn, Anne Provoost; De zelfmoord van
de meisjes, Jeffrey Eugenides; De sneeuwklas, Emmanuel Carrère; Regen, Kirsty Gunn; Meisje Niemand, Tomek
Tryzna; Ik ben niet bang, Niccolo Ammaniti; Zonder bloed, Alessandro Baricco; De rooie hond, Louis de Bernière; De
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Patrick Süskind; De stem van je hart, Susanna Tamaro; Mijn vader, Toon Tellegen; Ik heet Kasper, Willy Van
Doorselaer; Winterijs, Peter van Gestel; Bezoekjaren, Joke van Leeuwen & Malika Blain; Gebr., Ted van Lieshout;
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Kuyper; Het wonderbaarlijke voorval van de hond in de nacht, Mark Haddon; Ik en mijn broer, Katharina von Bredow;
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What lies 
on the 
bottom of 
mainstream?
Mediocrity!

In Een hond begraven, het vervolg op Mijn leven als hond, zegt Jönsson
letterlijk dat hij in hetzelfde jaar als Pippi Langkous is geboren.
Hij vermeldt het in een passage over het leugenachtige van de
verbeelding, uitgerekend ‘de verbeelding die je overeind
houdt’. Dat kan geen toeval zijn. Jönsson vindt het leven maar
niks, maar de dood lijkt hem even onaantrekkelijk, dus kan hij
het leven maar beter draaglijk maken. ‘Ik heb zo’n groot, onbe-
heerst verdriet vanbinnen dat ik gewoon niet durf te drinken.
Stel je voor dat ik verdrink in al die opgekropte tranen.’
Ik ben bijna dertig, en een ramp. Ik voel zo’n groot, onbe-
heerst verdriet vanbinnen, maar ik begin eindelijk te begrijpen
hoe ik de lichtheid van het bestaan draaglijk kan maken. De
vrienden, die ik ondanks mezelf heb gevonden, leren me het
goede antwoord op de vraag: ‘Hoe gaat het?’ Al zit je in de put,
al hangt er een strop om je nek, als de mensen nieuw zijn zeg
je: ‘Goed. Dank je.’ Voor dat antwoord krijg je geen frank. In
ruil mag je door naar de volgende vraag, naar wat je vandaag
hebt gedaan, wat je morgen gaat doen, en hoe de weersomstan-
digheden zullen zijn. En wie weet komt het in orde, wie weet
win je een vriend.

Hij buigt zich naar me toe en fluistert: ‘Je
bent tenslotte alleen, Suzanne.’ Hij zegt het zo
langzaam en duidelijk, dat ik zijn woorden bijna
voor me zie. Je bent tenslotte alleen, Suzanne.
Het staat uitvergroot op de muur om het kerkhof.
Wolf tikt tegen mijn wang en glimlacht. ‘In je
eentje kun je niks beginnen. Ik kan je niet hel-
pen, dat had je zelf ook wel kunnen bedenken. Ik
ben pas komen aanwaaien, ik ken niemand, hoe kan
ik dan inschatten wat jij moet doen? Tot hiertoe
heb ik het naar mijn zin. Ik doe gewoon mee met
de rest. Misschien kun jij dat ook maar beter
doen. Dans. Feest. Dat lijkt me het beste.’
uit: Suzanne Dantine

In 1989 staat Suzanne Dantine met gekruiste armen op het omslag
van het gelijknamige boek, mijn derde. Zij is, net als ik, niet in
staat veel te geven. Zij vloekt en vecht vanbinnen. Mij wordt
gevraagd waarom mijn personages niet actief deel uitmaken van
de wereld. Ik zou als antwoord mijn armen kunnen kruisen, en
glimlachen zoals Suzanne dat doet.
In de film Amadeus praat Salieri met zijn biechtvader. Het duurt
niet lang of hij vertelt waar de schoen wringt. ‘What lies on the bot-
tom of mainstream?’ vraagt hij, en zijn eigen antwoord is:
‘Mediocrity!’ Jarenlang hangen Salieri’s vraag en antwoord als
levensdevies boven mijn werktafel. Ik wil groots en meeslepend
leven, niet meegaan in de stroom. De middelmaat is niet de
maatstaf.
Zonder Salieri was ik bij een gelijkaardige gedachte terechtgeko-
men, dat weet ik zeker. Wie weet in de bewoordingen van mijn
moeder. ‘Doe beter dan de sjalotten! Groei! Wees nieuwsgierig!
Leven is hongeren en eten tegelijk, zo denk ik dat het is, en als
het gelogen is, dan is het nog straf!’
Uit wat ik schrijf is op te maken wie ik ben, en hoe ik op dat
moment ben. Ik ga in Antwerpen wonen, in een straat die
Nieuwstad heet. Ik schrijf Kus me. 



‘Dat was de eerste,’ zei Wijting.
Lena schrok op.
‘Hoorde je ’m?’ zei Wijting, met zijn 

vinger bij zijn oor. ‘De eerste kikker van van-
avond.’

Lena probeerde te glimlachen.
Daar aan de overkant, in de inham achter de

bomen, waar je het groen op de bodem kon zien,
lag de boot nu tussen de kikkers, wist Lena. Elk
jaar begin april dreef er kikkerdril op het
stilstaande water, en nog geen veertien weken
later kwaakte het hele meer. Er kwamen reigers
op af. En kinderen met rietjes. Met z’n allen
naar de kikkerkreek, om kikkers op te blazen.

‘Dat was de tweede, hoorde je ’m?’
Lena knikte, alsof ze al die tijd op het ge-

kwaak had gewacht.
Wijting keek verzaligd om zich heen. Hij vond

alles prachtig. In zijn oren gaven zelfs mussen
concerten. Hij liet het plankje waarmee hij in
de gloeiende as had gepookt, in het vuur liggen
en zong: ‘Hoor, hoor, de kikkers kwaken. Kasper,
is het dak gemaakt?’ Hij grinnikte. ‘Ze zeggen
dat er regen komt, als de kikkers kwaken.
Niemand denkt eraan dat ze misschien kwaken voor
hun plezier. Omdat ze er zin in hebben. Ik moet
ze maar weer eens gaan kweken, al ben ik er te
oud voor. Elk jaar kikkerdril scheppen met mijn
emmer, net als vroeger. Vroeger kweekte ik kik-
kervisjes in potten.’

Lena glimlachte.
‘Dat weet ik, ik was er toch bij? Jij kweekte

ze in jampotten. Of in de weckpotten van je
tante. Ze maakte er later augurken in in. Heb ik
altijd vies gevonden.’

‘Vies, dat moet jij nodig zeggen,’ zei
Wijting. ‘Vroeg of laat waren jouw potten altijd

te klein voor zoveel levend grut. Dan dreven er
halve kikkerlijken in. Dan werd het water troe-
bel tot het stonk.’

Lena antwoordde eerst met stilte. Ze plukte
zaden van het klitkruid van haar T-shirt. 

‘Je hebt gelijk,’ zei ze. ‘Bij jou gingen ze
nooit dood. Jij verzorgde ze.’

‘Ik keek hoe ze groeiden,’ zei Wijting, en
het klonk alsof hij haar verbeterde. ‘Jij ver-
zorgde ze een tijdje. Maar de Valse Blonde ver-
zorgde ze helemaal niet, die deed er proeven
mee. Vorig jaar, toen ze hier pas woonde. Uit
verveling, zei ze zelf. Ze gooide een handvol
kikkervisjes in wijnazijn en wachtte tot ze roze
werden. Op het hete zinken dak van het tuinhok
liet ze kikkers los en keek hoe ze sprongen. Hun
buiken zagen knalrood van de hitte en ze hijgden
als honden.’

Hij stootte een verontwaardigde zucht uit en
veegde zijn handen krachtig over elkaar. Een
paar tellen zag hij er weer vechtlustig uit, op
zijn manier.

‘Ik keek hoe ze groeiden,’ zei hij nog eens.
‘Ik bracht ze altijd terug naar het meer.’

Wijting was echt een schat van een jongen.
Hij deed geen kikker kwaad, laat staan een
vlieg.

Lena keek naar hem. In zijn borst zat vast
een brandkast. Hart van goud, zeiden ze toch?
Aan Wijting zou ze haar geheim kunnen vertellen.
‘Ik nam eens de kortste weg naar huis,’ zo zou
ze kunnen beginnen. ‘Over het jachtpad dat ze al
jaren niet meer gebruiken. Weet je welk pad ik
bedoel?’ Wijting zou opkijken en knikken.

Maar Wijting keek op en grinnikte.
‘Ik kuste ze,’ zei hij.
‘Je kuste ze,’ zei Lena. ‘Je kuste wie?’

uit: Kus me



Op een keer hoor ik op de radio hoe een vrouw zich verspreekt.
Ze excuseert zich dat ze zich verspreekt, en ze zegt dat het ieder-
een kan overkomen, beste luisteraars, en terwijl ze dat zegt,
verspreekt ze zich nog eens, en zegt dat het iedereen kan over-
komen, beste luisteraars.
Er wordt veel gepraat op deze wereld.
Soms zie ik mijn vader naast de holle boom staan. Zijn gezicht
speelt de angst van de Griekse tragedie, de nieuwsgierigheid uit
de cursus mime. Mijn vader wist van ophouden.
In boeken wordt zacht gefluisterd, hard geschreeuwd of stil
geglimlacht, en er is geen mens die er een punthoofd van
krijgt.
Als ik het woord ‘blauw’ neerschrijf, ligt de lucht volgens mij
vanzelf op mijn blad. Van dat tere zomerblauw ligt er dan, het
blauw van lelijke badmatten, het blauw dat pas mooi wordt
boven een korenveld, vooral als er een paar wolken in drijven.
Soms ziet het blauw er helemaal anders uit: hard kobalt als van
gifstof. Een enkele keer wordt het de kleur van de nachtelijke
hemel in Italië, die keer dat ik voor het eerst ontdekte dat vuur-
vliegjes bestaan. Die avond was de lucht raar donkerblauw.
In het verhaal ‘De silokuil’ uit Dansen met de kippen schrijft Jim
Heynen: ‘Het water was zo groen als kuilgras. Het water rook
groen. Het zag eruit als een plek waar kikkers of slangen naar
toe zouden kruipen.’ Ik weet meteen wat voor water het is en
hoe het ruikt, al heb ik geen idee wat kuilgras is en op wat voor
soort water kikkers of slangen afkomen. Geen flauw idee.
Waarschijnlijk is Heynens groen mijn groen niet, maar erg is
dat niet. Literatuur is er om ervan te maken wat een lezer ervan
maken wil. Mijn hersens zijn niet plat, zoals de maag van een
mens een platte zak is als er geen eten in zit. ‘Waar ligt dat
water? Hoe groot is het? Hoe ziet kuilgras eruit, groeit het,
bloeit het? Hoe ruikt groen ongeveer, en kun je er ook van
eten?’ Het zijn vragen die niet bij me opkomen. Ik denk dat ik
ze al beantwoord heb op het moment dat ik ze lees. ‘Daar.

Groot. Zo. Ja. Nee. Lekker. Nee.’ En wat er overblijft is een
beeld, en een sfeer, en meer informatie heb ik op dat moment
niet nodig.
Judith Herzberg weet volgens mij wat ik bedoel. Zij is ook niet
te veel. Ze is net als haar gedichten, haar toneelteksten, haar
liedjes, haar filmscenario’s: precies genoeg.
Met wat ze schrijft, geeft ze me net voldoende woorden om een
wereldje te bouwen met alles erop en eraan: ik weet precies hoe
alles eruitziet, hoe alles smaakt, geurt of stinkt, en voelt. Als ze
zoals in het heel korte ‘Bijna nooit’ schrijft: ‘Bijna nooit zie je
een vogel in de lucht / zich bedenken, zwenken, terug,’ dan heb
ik daar veel aan. Andere mensen begrijpen misschien niet wat
ik bedoel, maar op die paar woorden kan ik kauwen als op een
hele roman. De mooiste zinnen vind ik schijnbaar sobere zin-
nen die ik honderd keer kan lezen, waarna ik bij een volgende
lectuur toch ineens weer een nieuwe laag onder de woorden
ontdek. Ik denk aan ‘Elke ochtend’: ‘Elke ochtend, tussen het
aandoen / van zijn linker- en zijn rechterschoen / trekt zijn
hele leven even langs. / Soms komt de rechterschoen er dan /
bijna niet meer van.’
In haar Het maken van gedichten en het praten daarover staat op elke
bladzijde dat Herzberg simpelweg van woorden houdt, en dan
nog van precies de goede, die ze pas opschrijft als ze ze een paar
keer van alle kanten heeft bekeken.
‘Stel je voor: de wereld is leeg / en jij bent in je dooie eentje /
Het enige dat je bezit / is een geaderd kiezelsteentje,’ zegt de
man in Herzbergs kameropera Merg. Dat kiezelsteentje kan ik
laten rollen in mijn mond. Er is niks te veel aan. Ik weet hoe
de lege wereld is, en ik ben volmaakt tevreden.

 



Gratis voor niks heb ik een slapeloze nacht in een kamer van
vijftienduizend frank. Een suite met salon, bar en televisie, een
slaapkamer met nóg een televisie, en een badkamer waarin ik
een feest kan geven. Jammer genoeg is er niet veel reden voor
een feest. Ik schrijf aan een tafeltje, stijl Louis Zoveel, op
briefpapier van Hotel Astoria in Brussel.
De storm om de Gouden Uil 1996 is voorbij. De jury is er pas
vlak voor het begin van de rechtstreekse uitzending uit gekomen.
‘Een hartverscheurende keuze.’
Op het moment dat juryvoorzitter Tilly Stuckens dat zegt, voel
ik aan mijn eigen hart wat ze bedoelt. Mijn hoofd komt in een
schemerzone terecht, waar de lucht zoemt en mijn zintuigen op
halve kracht werken. Alleen Het boek van Bod Pa en Blote handen zijn
overgebleven, zegt de juryvoorzitter, en om de spanning nog op
te drijven, vertelt ze dat het winnende boek een verhaal met een
desolaat landschap is. Ja. Met eindeloze vlakten. Ja. Met twee
hoofdpersonages. Ja. Maar zodra er zand begint te waaien, weet
ik het wel. In Blote handen waait geen zand. Nee. De Gouden Uil
1996 gaat naar Het boek van Bod Pa van Anton Quintana, en dat is
prima. 
Het programma is nog niet afgekondigd of ik word getroost.
Iedereen bedoelt het goed. Je was bijna winnaar. Je bent nog
jong. Blote handen heeft toch al de Boekenleeuw. Bij je volgende
boek komt het nog wel. Na de zoveelste ‘jij hebt nog zoveel boe-
ken voor je’ zeg ik tegen iemand dat ik niet begrijp waarom
iedereen ineens mijn toekomst wil uitstippelen, en ik hoor hoe
ondankbaar het klinkt, maar ik meen het wel. Ik weet niet of ik
nog een boek kán schrijven. Natuurlijk ligt er thuis een stapel-
tje met de eerste bladzijden van een nieuw verhaal klaar, maar
wie weet komt dat boek nooit af, hangt het met haken en ogen
aan elkaar, is het niet te lezen. Wie weet overkomt mij iets vóór
het eindpunt. Hou op. 
Ik zucht meer dan ik adem. Mijn koets is zopas in een pompoen
veranderd, zo voelt het. Meestal komt de stilte alleen vóór de
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storm, bij mij komt ze er ook na. Ik weet niet of ik mezelf
bescherm als ik in mijn eigen oor fluister dat het maar goed is
dat Blote handen de prijs niet heeft gekregen. De laatste weken ben
ik al zo verwend met aandacht. Aandacht betekent ook drukte,
schipperen met tijd. Praten over het schrijven, terwijl je al we-
kenlang geen woord meer op papier krijgt.
Overmorgen koop ik gordijnen en sluit me op en laat in geen
jaren nog iets van me horen.
Ik kijk om me heen, en ik besef dat ik van geluk mag spreken.
Gratis wakker liggen in een suite van vijftienduizend frank. Ik
bof.

In het voorjaar van 1996 doe ik nog eens wat ik graag doe: ik
vertaal een boek. Het verhaal van Valérie Dayre is gruwelijk en
grappig tegelijk, en de tekeningen van Wolf Erlbruch doen niet
onder voor de tekst. Ik geniet van het vertalen, omdat ik op z’n
minst tien synoniemen moet vinden voor het woord ‘kind’. Ik
kom bij koter en kleuter terecht, bij hummel en uk, bij klein-
tje en bij krieltje. Soms is het passen en meten, want heel veel
woorden voor ‘alles wat acht is’ hebben we in het Nederlands
niet. Maar goed, ik geniet. Het hoofdpersonage is zo door en
door slecht, schrijf ik in de brief die ik bij mijn vertaling voeg.
Zo slecht dat je er bijna niet goed van wordt.
Een half jaar later verschijnt het boek, en krijg ik een eerste
exemplaar thuisgestuurd. Als ik het pakket openmaak, en de
titel zie, Ik ruik kindervlees, schrik ik. Zes maanden geleden vond
ik de titel amusant en het hele boek gruwelijk grappig. Nu is
mijn eerste reactie die van een Verontruste Volwassene. Alsof ik
mijn haren platgekamd heb, en mijn overhemd tot de boord is
dichtgeknoopt. Of nee: ik heb een baard laten groeien om wij-
zer over te komen, en een schort aangetrokken als uniform.
Mijn toon sluit alle mogelijkheden uit, behalve de mijne. Mijn
stem klinkt hard. ‘Dit is ongehoord,’ zeg ik bijna, maar ik roep
mezelf op tijd tot de orde.

Het is 1996, en ik leef in een land dat in rep en roer is. Deze
zomer is ineens gebleken dat België slechter is dan iedereen
dacht. Moet ik een boek, waarin een overdreven slechte vrouw
op zoek is naar een kind om op te eten, nu ineens in de prul-
lenmand gooien? In de lente vond ik het gruwelijke mens lach-
wekkend, maar nu er van alles gebeurd is mág ik er niks grap-
pigs meer aan vinden? Moet ik het boek op de zwarte lijst zet-
ten, omdat het Ik ruik kindervlees heet? Krijgt het het stempel:
Sinds twee maanden niet langer geschikt voor kinderen?
Nee. Het is najaar 1996, en elke dag maken de media me er op
attent dat ik ‘volwassen’ en ‘verantwoordelijk’ ben, en dat we
onze kinderen moeten koesteren. Ik moet uitkijken voor de
angel. Ik moet zélf blijven nadenken over wat ik van kinderen
vind. Als ik ga doen wat iedereen maar herhaalt, koester ik vóór
ik het weet onze koters (kleuters/ukken) tot ze stikken, maak ik
van de wereld van de kleintjes (krieltjes/hummeltjes) een apart
wereldje waar alleen kabouters van Walt Disney wonen, en maak
ik mezelf wijs dat kinderen een ander soort
mensen zijn. Voor ik het weet ga ik weer
woorden gebruiken als snotneus of snot-
aap, waarmee ik dan aanduid dat een kind
buiten de wereld van de volwassenen staat.
Dat zou pas onzin zijn. De wereld van de
volwassenen is tegenwoordig overal aan-
wezig, op elk uur van de dag of de
nacht, in beeld én in geluid. Alleen
kinderen op Mars staan buiten de we-
reld van de zogenaamde grote mensen.
Ik blijf zélf nadenken. Ik moet Ik ruik
kindervlees van Dayre en Erlbruch 
minstens één keer in de maand uit 
de kast halen. Een boek over een
slecht mens is goed. Een boek over
een slecht mens is zelfs gezond.



Als je vertaler wilt zijn, mag je niet gek zijn op één taal. Zelfs
niet alleen op twee. Je moet houden van woorden in het alge-
meen en van de macht van het woord in het bijzonder, want als
je je beperkt tot de slaafse kennis van twee talen waartussen je
een tekst lang heen en weer reist, van het woord in de ene taal
naar het woord in de andere taal, maak je jezelf arm, en je ver-
taling zal er ook naar zijn. Suf en duf. Of muf. Je moet blij
kunnen zijn met het feit dat woorden als ‘suf’ en ‘duf’ en ‘muf’
klinken zoals ze bedoeld zijn, en met elkaar rijmen, en elkaar
ook nog eens in betekenis versterken. 
In het boek Magazin Zinzin trekt Frédéric Clément alle registers
van de Franse taal open. Hij speelt met klanken, met klinkers,
alliteraties, met rijm en met ritme, en zingt in ongeveer één
ademtocht over een bot van een kikvors en een paar gruizels van
een toverstok (op bladzijde 14):

La femme velue / qui me les a vendues / dans une boutique d’Honolulu /
m’a assuré qu’une seule miette / de miette de la baguette / 
magique de la fée Carabosse, pilée menue / avec le petit os de cuisse /
de la grenouille grenue, pouvait réduire un éléphant /
à la taille d’un grain de sable.

Als gevraagd wordt of je een boek vol van deze taalspielerei in
het Nederlands wil ‘vertalen’, moet het zomer zijn, en moet je
buiten kunnen zitten. Als je niet oppast, komt er anders iets als
‘De behaarde vrouw die ze me verkocht in een winkeltje op
Honolulu heeft me verzekerd dat een gruizel van een gruizel
van de toverstok van fee Carabos…’ op papier, en dat lijkt wat



er staat, maar het is het niet. Natuurlijk is vertalen meer dan
‘het omzetten in een andere taal’. Taal bestaat niet puur uit le
voor het mannetje en la voor het vrouwtje en een verleden tijd
met klankverandering. Als woorden in een zinsverband staan,
hangt er een compleet gevoel omheen, zoals een mens een aura
heeft. Je moet de toon van Clément proberen te vangen, de
sfeer waarin hij alles zag, het gevoel dat hij had toen hij zijn
mooie boek schreef, en dan wordt bladzijde 14 met veel moei-
te iets als:

De behaarde kapitein / die ze me verkocht op een plein / zei dat een grein /
van zo’n gruizel toverstok / van een kol / samen met het gros van het gruis
van het gestampte bot van de kikvors / een grijze olifant /
verkleint tot een korrel zand. En ja hoor, hier ziet u, bij wijze van spreken /
een kudde zand, hoe zij de tafel oversteekt vanuit het potje olifant.

Ik kan alleen maar hopen dat Frédéric Clément blij zou zijn
met die vertaling, als hij Nederlands zou kunnen lezen. Nee,
het is niet helemaal wat er staat. Het is zoveel mogelijk wat er
staat, en óók nog eens wat er tussen de regels staat. Une femme
velue kan in dat geval een behaarde kapitein worden, omdat
Magazin Zinzin nu eenmaal niet Magazijn ZijnZijn kon worden, maar
wel: De Wissewaswinkel. Een Nederlands boek met Franse wortels.

Het Nederlands is de taal die ze ten zuiden van Brussel knarse-
tandend ‘de verplichte tweede’ noemen, en in de rest van de
wereld de ‘helemaal niet verplichte, maar wel grappige’. Voor
hen die het Nederlands niet met de moederborst hebben mee-
gekregen is onze taal hard en moeilijk kneedbaar. Ze laat zich
wel zingen, maar ze heeft toch altijd knieën en ellebogen die in
de weg zitten. We doen maar wat met de en met het. We hebben
een g en een h. We bakken pannenkoeken in één pan. Soms
lenen we woorden, en doen we alsof we de modernste turbotaal
van de wereld spreken, en een andere keer zijn we dan weer

onwelvoeglijk of nooddruftig — al is het langgeleden dat er nog
iemand nooddruftig is geweest.
Nee, Nederlands is een lastige taal. Ik kom uit een land waar ze
het op twee manieren spreken, met een buurland dat er ook
nog eens bepaalde ideeën over heeft, dus ik heb er ervaring
mee. Je zult maar een Nederlands boek moeten lezen, laat staan
dat je het moet vertalen, in — ik zeg maar wat — het Duits.
Vertalen is sowieso al ondankbaar, zeker als je het goed doet.
Dan merkt geen mens dat je het hebt gedaan, want dan heb je
het zo vertaald dat het leest alsof je het boek zelf hebt geschre-
ven. Dan denken ze ineens dat — ik noem maar iemand — Bart
Moeyaert een Duitse schrijver is. Dat is een compliment, want
het betekent dat je als vertaler een tijdlang twee mensen bent
geweest, in dit geval Bart Moeyaert en Mirjam Pressler.

Vertalers geven een boek een ander leven in een vreemde taal.
Illustratoren geven een verhaal een ander leven door hun beeldtaal. 
En soms gebeurt er nog iets extra’s. Dan laat een enthousiaste lezeres
met een zelfgemaakt cadeau zien dat een boek of een verhaal is aan-
gekomen. Dit is Désirée uit Afrika achter het hek.



Van een groot bedrijf krijg ik een vraag. Of ik woorden wil
schrijven die door de baas van het bedrijf aan het begin van een
feestmaand kunnen worden uitgesproken. De woorden mogen
kort of lang, bedachtzaam of poëtisch, bloedernstig of grappig
zijn, en of ik dat even wil doen? Ik zeg nee, het spijt me. Ik ken
het bedrijf niet, en ik ken de baas van het bedrijf niet, en dan
heb ik het moeilijk met woorden, want lege woorden zeggen
niets, het is zonde van de luchtverplaatsing.
Ik hoef het bedrijf en zijn baas niet te kennen, is het antwoord.
Ik moet er alleen aan denken dat het bedrijf en zijn baas willen
groeien, en dat de baas van kunst houdt, en zijn motto een
regel uit een gedicht van Leopold is: ‘O! Rijkdom van het on-
voltooide!’
‘O,’ zeg ik.
Ik ontdek veel, als ik dan toch de woorden voor die baas schrijf.
Ik denk aan Antwerpen, de stad waar ik woon, waar een kathe-
draal staat waarvan de tweede toren nooit is afgemaakt. Ik fan-
taseer er een tweede toren bij. Ik denk aan Peter van Poppel,
een Nederlandse schilder van naam. Hij laat me een werk zien
waar ik ter plekke voor bezwijk. Een man met een sigaret houdt
symmetrisch zijn handen naar me op. Als ik het werk maanden
later terugzie, heeft de man met de sigaret ineens een das om,
‘want,’ zegt Peter van Poppel, ‘hij miste iets,’ en het schilderij
heeft inderdaad aan kracht gewonnen. Ik denk aan William
Shakespeare, die de stukken die hij al geschreven had, de stuk-
ken die al gespeeld waren, de stukken waarvan al gezegd was dat
ze goed waren, altijd weer bijwerkte. Ik denk aan Marguerite
Yourcenar. In 1934 heeft ze drie fragmenten uit een roman die
maar niet wilde lukken als verhalen gebundeld, en het eerste
verhaal is weer decennia later l’Oeuvre au noir geworden.
Ik denk aan mezelf. Als ik mijn boek Suzanne Dantine uit 1989 her-
werk tot Wespennest, moet ik over een drempel heen. Zeg ik met
een herwerking niet dat het oorspronkelijke niet goed was?
Nee, dat zeg ik niet. Ik hou de regel van Leopold in gedachten,

Drie versies van de lawaaierige 
eerste bladzijde uit Suzanne Dantine.
In Wespennest, de bewerking van het
boek, is het openingshoofdstuk
een tiental bladzijden verschoven,
en het woord ‘Waai!’, dat eerst 
zo belangrijk leek, is helemaal
geschrapt.

 



en ik zeg dat het oorspronkelijke anders was, zoals ík anders
was. Schrijvers mogen evolueren, zichzelf herstellen, zichzelf
bijplamuren, zichzelf heruitvinden. Dat doen mensen nu een-
maal. 

Een moeder fatsoeneert haar kind, zodat het de straat op kan.
Ze knoopt de schoenen dicht, trekt de broekband goed, rukt de
jas recht, ritst hem dicht, aait de mouwen, geeft een tikje tegen
de schouders, doet spuug op een hoek van haar zakdoek en
veegt de mondhoeken schoon. Een moeder verwacht dat het
kind er bij elke handeling een beetje beter op staat, en het
werkt ook: bij elke beweging valt het kind beter in de plooi.
In 1998 heeft het leven me al flink gefatsoeneerd. Soms denk ik
dat er iets vreselijks gaat gebeuren, om voor tegenwicht te zor-
gen voor die onfatsoenlijke hoeveelheid geluk. Dat stukje ver-
driet dat altijd in me hangt moet eens zijn plek gaan opeisen.
Zo van: zoudt gij eens niet langer dan een uurtje verdrietig
zijn. Zo van: haalt die glimlach van uw smoel.

Ik zit in de put van mijn bed in mijn Frankfurtse hotelkamer
die ik zelf gevonden heb, die bijna niets kost, maar ook de
kamer is waar de stofzuiger staat. Ik ben dronken van geluk en
van de drank. Mijn hoofd tolt van de slaap en de opwinding. Ik
zit vol van het lekkere eten en van de stemmen, en tegelijk over-
valt me een leegte. Ik zou een feest willen geven of misschien
toch maar niet, misschien is in stilte naar een brandende haard
zitten kijken ook allang goed. Ik denk met warmte aan alle
mensen terug die me vanavond, tussen het begin van de span-
nendste receptie van mijn leven tot het moment van de procla-
matie hebben gesteund en opgewarmd en geknuffeld, en die
daarmee doorgingen toen de stoom allang van de ketel was. Ik
heb voor Blosse Hände, de Duitse vertaling van Blote handen, de
prijs gewonnen die ik mezelf sinds ik weet niet hoe lang heb
toegewenst. De Deutsche Jugendliteraturpreis staat naast me op

‘Felicitaties voor Bart!’
van Wijnie en haar man
Peter van Poppel, die de
illustratie voor het omslag
van Suzanne Dantine, Kus me
en Blote handen heeft
geschilderd.

 



het nachtkastje. Ik pak het zware beeldje dat
Momo uit Momo en de tijdspaarders van Michael Ende
moet voorstellen op, en ik zet het weer neer.
Ik strek mijn benen en raak met mijn voeten de

ene muur, en ik strek mijn armen en raak met
mijn handen de andere muur. Ik zit naast de stof-
zuiger, in mijn noodkamertje van vijfentachtig
Mark, ik heb een flesje Malteser Aquavit gekocht
bij het station, gewoon omdat ze niks anders had-
den, het ruikt en smaakt alsof ik zwaar verkouden
ben en morgen zeker weer helemaal gezond zal
zijn, en het is een feest. Half twaalf en een feest.

Iedereen heeft tegen me gezegd dat ze me maar met rust zullen
laten, want iedereen wil waarschijnlijk wel wat van me — is het
niet zo, ist das nicht so, isn’t that so — en kijk, dit is het resul-
taat. Het is half twaalf en ik zit in de put van mijn bed in mijn
Frankfurtse hotelkamer, en in mijn binnenste is er een knal-
fuif aan de gang, het is ongelooflijk, je zou wensen dat je erbij
kon zijn, zo’n knalfuif als het is.         

Tekening van Rotraut
Susanne Berner uit 1998.
‘Der Kampf um den
Deutschen Jugendliteratur-
preis’. Dat jaar krijgt Blote
handen ook écht de prijs, en
vertaalster Mirjam Pressler
en illustratrice Rotraut
Susanne Berner vieren mee.
Het beeld is ongeveer dertig
centimeter hoog en weegt
twee kilogram.

Buurvrouw Happy Saturday heeft me gesproken over wat Er Is.
Met hoofdletters. Er is iets wat wij niet kunnen zien. Er is een
vorig leven, en een dáárvoor, en dat hoef je niet altijd op
dezelfde plek te hebben doorgemaakt. In mijn geval is er iets
met boerenland, zegt ze. Gemakshalve heb ik het Zweden
genoemd, maar boerenland is wat er is. Ik knik.
Als ik Hans van den Boom van toneelgroep Stella Den Haag
ontmoet in verband met het toneelstuk dat hij van Blote handen
wil maken, is er al vanaf de eerste handdruk Iets. In de manier
waarop hij spreekt, de voorbeelden die hij geeft, het feit dat hij
een toneelstuk heeft gemaakt naar een boek van Astrid
Lindgren. Wat me nog het diepst raakt is dat hij na het gesprek,
in de drukte voor het Centraal Station van Antwerpen, zonder
aanleiding tegen me zegt dat hij sterk het gevoel heeft dat ik, net
als hij, soms met de dood bezig ben. ‘Hoezo?’ vraag ik hem.
Dat spreekt uit je boek, zegt hij. Dat antwoord slaat als een
moker op me in. Die man die mij niet kent, kent me beter dan
ik dacht. ‘Wil je eens opschrijven wat je denkt dat doodgaan is?’
vraagt hij.
Er Is Iets, zegt de buurvrouw. Geloof me.
In Den Haag zie ik een stuk van Hans. In het stuk, dat Venetië
heet, speelt de televisie mee als acteur en decor tegelijk, en hoe
modern dat ook klinkt, Venetië straalt alleen maar Zweden uit.
Boerenmensen, boerderijen, glooiend land. Ook nog eens de
zee, waar ik gek op ben, en warmte, zoveel warmte, waar ik als
een blok voor val.
Na de opvoering heb ik een adempauze nodig, niet zozeer
omdat het verháál indruk op me heeft gemaakt, maar vooral om
alles wat er was. Er Is. In de bar zit Hans voortdurend mysteri-
eus te glimlachen, alsof hij weet waarom ik zo stil ben.
Ik wil graag een verklaring waarom er mensen zijn die je vanaf
de eerste blik niet móét. Volgens Happy Saturday hebben die je
vroeger de duvel aangedaan. Ik wil graag een verklaring waarom
er mensen zijn die je vanaf de eerste blik meteen tot je vrien-



den wil rekenen. Heb je die vroeger dan gekend, in een van je
vorige levens? Ik vind het opvallend dat ik bij wijze van spreken
meteen verliefd word op de actrice uit het stuk. Het klikt ook
op slag, als ik haar na afloop ontmoet. Ze blijkt — jawel — de
vriendin van Hans. Zoeken de vroegere bewoners van Zweden
elkaar onbewust op?   

Mijn lichaam gaat door met zesendertig zijn, maar af en toe
vertragen mijn hersenen gedurende een paar seconden, en dan
zie ik bijvoorbeeld een verjaardagstaart voor me met kaarsen
erop in de vorm van een drie en een zes. Ik ben zes keer zes,
bedenk ik dan, bijvoorbeeld.
Of dan zie ik tijdens een lezing in een school ineens dat ik dub-
bel zo oud plus acht jaar ben als de jongeren die er zitten. Het
hangt boven de hoofden van al die jonge mensen, van de hele
afdeling houtbewerking van de Sint-Jozefschool in — ik noem
maar wat — Westmalle: u bent dubbel zo oud als wij, en nog
eens acht jaar erbij.
Toch is het alsof ik meer besta dan vroeger. Volgens mij ben ik
pas sinds een jaar op aarde aangekomen. Vroeger leek het zo
belangrijk: twaalf worden. Nu blijkt leeftijd erg relatief. Mijn
hond Echo ligt op haar rug onder mijn bureau. Haar lijf ligt in
een onmogelijke kronkel, en ze is vol vertrouwen dat ik niet op
haar zal trappen, want ze slaapt met haar kop naast mijn voet,
ze droomt in haar slaap, haar ene poot tikt tegen mijn enkel
aan en ze maakt geluidjes in haar keel. Volgens mensennormen
is ze ongeveer vijftig. Een vrouw van vijftig onder mijn bureau,
slapend, en lawaaierig in haar keel.

Een boek schrijven is voor mij een langzaam proces. Alles begint met een beeld in mijn
hoofd, een scène van een paar seconden. Ik voel op een vreemde manier aan dat het een
begin is van iets groters. Het beeld raakt me en blijft me achtervolgen. Waarom ik juist deze
mensen zo helder voor me zie, uitgerekend deze setting, deze emoties die erbij horen, is mij
een raadsel. Voer voor psychologen. Wat ik wel weet, is dat er een duidelijke drang is om het
beeld om te zetten in woorden. De scène die uiteindelijk op papier komt, voelt in ieder geval
voor mezelf aan als ‘rijp’, en bepaalt voor een groot deel het boek dat zal komen, want vaak
merk ik dat de elementen die later in het verhaal belangrijk worden, al in het begin aanwezig
waren. Tijdens het schrijven weet ik vaag hoe het de personages verder zou kunnen vergaan,
maar ik ervaar iedere keer weer dat ik als schrijver weinig in de pap te brokkelen heb. Samen
met de (eerste) lezer die ik zelf ben, leer ik de personages bladzijde na bladzijde beter ken-
nen, en door wat ik heb geschreven altijd weer opnieuw en opnieuw te lezen, bij te schaven,
te ondergaan wat de personages ondergaan, stuurt het verhaal zichzelf in een bepaalde rich-
ting. Het vindt zijn eigen ritme, zijn eigen toon, zijn eigen spanning. Er komt geen plan aan
te pas, en van een einde weet ik al helemaal niets. Soms schrik ik van wat er allemaal naar
boven komt in zo’n boek. Met elk boek leer ik mezelf beter lezen.

Illustrator Pascal Lemaître 
tekent Echo en mij in 1995.



Tussen landerijen, bossen in de verte, bosjes vlakbij, parkeer ik
de auto in de berm. Mijn moeder stapt uit, klapt het portier
dicht, en blijft staan. Ze kijkt naar links, naar rechts, ze kijkt
om, en daarna langzaam om zich heen, en wijst tenslotte met
feilloze precisie aan waar het kasteel zich volgens haar bevindt.
‘Daar achter de bomen.’ Al zijn we kriskras door de velden
gereden, over landweggetjes van niks, vanuit een plaats waar
mijn moeder al lang niet meer is geweest, toch weet ze meteen
waar haar leven als kind zich heeft afgespeeld. ‘Daar loopt de
spoorweg. Daar ligt Waardamme en daar Steenbrugge, en bij
die boerderij daar in de verte gingen we ’s zaterdags boter halen
voor de zoon van de graaf die in Zevenkerken op internaat zat.
En daar staat het kasteel.’
Een middag als deze hebben mijn moeder en ik al eerder samen
doorgebracht, maar nog niet in de buurt van Gruuthuse, het
kasteel in Oostkamp waar ze is geboren, en waar ze tot na haar
twintigste heeft gewoond. Zij vertelt, ik luister. Voor het boek
dat ik ooit wil schrijven, háár boek eigenlijk, moet ik haar het
tegengestelde laten doen van wat ze altijd heeft geleerd. Ze heeft
geleerd te zwijgen, nu moet ze praten. Hoe was het leven als
dochter van de hoofddienstmeid? Hoe was het leven in de kel-
derkeuken, met het personeel om de tafel? Wat mocht er, en
wat niet, en hoe dreigend was de oorlog toen het kasteel in 1940
in handen van de Duitsers viel, terwijl graaf d’Ursel en de gra-
vin veilig in Zwitserland zaten?
Soms spreekt ze in mijn cassetterecorder alsof het rechtstreeks
op de radio komt, dan spreekt ze schoon, maar meestal vergeet ze
het ding. Vergeet ze ook mij. Dan wordt Echo ineens het hond-
je dat ze zelf heeft gehad, en dan praat ze tegen Echo, en hoor
je aan haar stem dat ze eigenlijk tegen haar Bobby praat. Soms
loopt ze rond in 1939, maar op een moment dat ik het niet ver-
wacht draait ze zich dan weer naar me om, en vraagt: ‘Wat ga je
nu eigenlijk met mij doen?’ en dan voegt ze er als altijd aan toe
dat ze niet zoveel te vertellen heeft, zoveel is er ook niet



gebeurd. Het leven van een ander is altijd interessanter.
Als ik de cassette beluister, hoor ik dat er meer dan genoeg is
gebeurd. Haar stiltes zeggen veel. De veranderingen in haar
stem. Hoe fluisterend en treurig ze klinkt als ze weer aan de
brand denkt die meer dan tien jaar geleden het dak, en daar-
mee ook de tweede verdieping van het kasteel in de as heeft
gelegd. Hoe ingehouden boos ze plotseling zegt: ‘Nee, dat is
geen goeie tijd geweest,’ en daar zitten dan zoveel verwijten in
waar ze geen raad mee weet, want de graaf zaliger, en haar eigen
moeder zaliger, en alle Duitsers zaliger, ze horen het allemaal
niet meer. 
Misschien is moeder op een middag als vandaag wel heel een-
zaam, diep vanbinnen. Aan de buitenkant blijft ze in elk geval
ontegenzeggelijk mijn moeder. Hoe ze altijd met verbazend
gemak alle rotzooi van de tafel veegt, om er een schoon bord
voor in de plaats te zetten.
Ze stelt tot twee keer toe voor om een kop koffie te gaan drin-
ken en een pannenkoek te eten. We gaan tot twee keer toe een
kop koffie drinken en een pannenkoek eten.
Maanden later rij ik in mijn eentje terug naar Gruuthuse. Naast
de inrijpoort van het kasteel hebben ze de vlag van Open
Monumentendag geplant. Ik ga linksaf, het landweggetje op,
waarlangs mijn moeder meer dan vijftig jaar geleden te voet naar
de boer liep om goede boter te halen, en keer de auto op een
plek waar de weg breder is, zodat ik met mijn neus naar het kas-
teel kom te staan. Alles wat ik doe is bewust, dat heb ik mezelf
voorgenomen: ik wil registreren als een camera, mijn hersens
moeten werken als een spons en elk detail van het park en het
kasteel in zich opnemen. Ik zal me door niemand laten storen.
Ik kijk vooraf hoe ik de grootste plassen kan ontwijken, zodat ik
met opgeheven hoofd naar het kasteel kan lopen. Mijn ogen
zijn camcorders. Op het plein bij de vroegere paardenstallen
koop ik een brochure van de Open Monumentendag, maar
besef nauwelijks dat ik dat doe, want in mijn hoofd ben ik al

verder gelopen, naar de serres toe, waar ik nog nooit vlakbij
ben geweest.
Kastelen die ik vroeger heb gezien vermengen zich met wat ik
nu zie. Ik zie de serres van Culzean Castle voor me, toen ik ver-
leden jaar een week ging uitwaaien in Ayr. Ik zie een kasteeltje
vlakbij Westport in Ierland voor me, waarvan alle luiken dicht
waren, zodat er geen spook meer in kon. Het kasteel Gruuthuse
krijgt er een andere kleur door, een andere sfeer. Ongeveer als
in het boek waarvan ik droom. Het is Gruuthuse waar alles zich
afspeelt, maar het is ook Gruuthuse niet. Het boek gaat over
mijn moeder, maar ook weer niet.
Ik loop om de vijver heen. Soms is het pad ook een vijver, want
het heeft hard geregend, en dat merk ik af en toe te laat op. Dan
sta ik middenin een plas naar het kasteel te kijken.
Voor de gelegenheid heeft de plaatselijke toneelkring voor
figuranten gezorgd. Ze weten niet hoe ze me helpen. Vanuit de
verte ziet het eruit alsof de tijd is teruggedraaid: nu eens lopen
er twee dienstmeisjes in lange zwarte jurken voorbij, met witte
schortjes voor en witte kapjes op, dan weer komt er een knecht
de buitentrap af, met twee koffers. Hij zou Raf Tahon uit mijn
boek-in-wording kunnen zijn, en een van de dienstmeisjes is
misschien Oda Kesteloot, die het einde van de oorlog niet
heeft gehaald.
Ik schuif het moment waar ik bang voor ben en tegelijk naar uit-
kijk lang voor me uit. Dankzij de Open Monumentendag is niet
alleen het park voor het publiek toegankelijk, maar de kleinzoon
van de oude graaf, die eerder aan mijn moeder duidelijk heeft
gemaakt dat hij geen zin heeft in pottenkijkers, is nu zo goed
geweest om ook de kelders open te stellen. De kelders.
Om die reden is mama niet met me meegegaan. Ze is bang om
de plek waar ze is opgegroeid terug te zien. Het park doet haar
niets, het kasteel doet haar niets, die buitenkant heeft ze al zo
vaak gezien dat er geen diepste herinneringen meer worden
losgemaakt. Maar die kelderruimtes: de keuken, het kamertje

 



waar haar grootmoeder stierf, het kamertje dat ze met haar
moeder deelde. Nee.
Ik loop in kleiner wordende cirkels om het kasteel heen. Met het
fototoestel neem ik panoramafoto’s, en in mijn hoofd maak ik
foto’s van details: een smeedijzeren krul, een nest onder de dak-
goot. Niemand mag me afleiden, niets mag me ontgaan. Ik ben
alle zintuigen tegelijk. Kijk eens hoeveel treden ik af moet naar
de kelderdeur. Kijk eens, daar links, de pomp met de leeuwen-
kop waar mama van sprak. Kijk eens, de deurkruk. Ik zie hoe
mijn eigen hand naar de deurkruk gaat, en ik word me er ineens
van bewust dat mijn moeder ooit, heel veel handen geleden, dit-
zelfde gebaar heeft gemaakt, gewoon, toen ze thuiskwam van
school, of van de boterboer, of van de kerk.
Op het moment dat ik de deur openmaak, schiet mijn gemoed
vol, en hoe hard ik mezelf ook uitlach, ik moet de deur weer
dichtdoen en het trapje weer op lopen. Omdat er veel mensen
in de buurt zijn, moet ik ver weg lopen, mijn gezicht in mijn
kraag verstoppen, mijn zakdoek zoeken. Maar na een paar stap-
pen heb ik mezelf alweer uitgescholden, ben ik de schrik van
waar dat verdriet zo plotseling vandaan kwam alweer te boven.
Ik keer terug.
Ik blijf lang in het donkere huis van mijn moeder. De video uit
1952 die voor de gelegenheid wordt vertoond in de kamer waar
mijn moeders bed stond, zie ik vijf of zes keer beginnen. Er
zijn oude mensen die net als ik blijven zitten. Die oude men-
sen en ik hebben iets gemeen, maar ik weet niet wat.

Mijn vrienden krijgen kinderen. Straks wordt het oudste kind
drie. Het gebeurt wel eens dat de vrienden van dat meisje dun
zijn als een vel papier. Ze tekent wat ze wil. Soms tekent ze wat
ik vraag. Dan zeg ik: teken mij. Ik benoem kleuren. Ik groet de
dingen. Ik vergelijk mijn oren met de hare.
Met mijn vrienden praat ik over het einde van een periode of
over het begin van een nieuwe tijd. Niet alle gesprekken zijn
even opbeurend. Er is jeugd verloren, zeggen ze met een kind
op schoot. Maar er is ook rust gevonden. Je kunt op veel
manieren zuchten, en op veel manieren glimlachen.
De rokkenbevordering van mijn moeder maakt zelfs het zwaar-
ste gesprek licht. Ik ben zesendertig, zeg ik, en ik heb een boek
geschreven waarop een meisje staat dat geeft. Gééft. En ik laat
ze Het is de liefde die we niet begrijpen zien.

Bonnie draait zich naar me om. Ze tilt haar
armen op en steekt haar handen vragend naar me
uit. Zoals ze erbij staat lijkt het alsof ze ons
allemaal aanwijst.
‘Kan het kwaad?’ zegt ze.
Nee, denk ik. Heel gelukkig zijn we hier nog
niet geworden, maar het kan erger.
uit: Het is de liefde die we niet begrijpen

Op zoek naar een omslagbeeld voor Het is de liefde die we
niet begrijpen wordt me het werk van fotograaf Andy
Huysmans getipt. Tot mijn spijt blijkt er in zijn port-
folio geen passend beeld te zitten. Bij het afscheid
geeft Andy me zijn kaartje met zijn gegevens en een
foto erop. De foto die ik zocht.



Als je zeven bent, geven je ouders een feest om een reden die je
maar half begrijpt. Er horen een korte broek en een nieuwe jas
en cadeautjes bij. Het grootste cadeau is een wereldbol met een
lichtje erin. Dat hebben je ouders goed bekeken, want hun
zoon van zeven weet nog lang niet hoe groot de wereld is.
Op je twaalfde wordt het feest nog eens plechtig overgedaan, en
ook bij die dag horen kleren die kraken van de nieuwigheid, en
cadeaus. Het mooiste cadeau is een fiets, en daar hebben je
ouders alweer goed over nagedacht: dankzij de wereldbol raak
je niet meer zo makkelijk het noorden kwijt, en dus kun je op
de fiets de wereld in.
Als je eindelijk achttien wordt, en je geen feest, maar een
scheerapparaat cadeau krijgt, weet je dat je officieel klaar bent
voor een baard, en vanaf nu tot de volwassenen wordt gerekend.
Opvoeding zit eigenlijk heel logisch in elkaar. Scheer je baard
af, pak je fiets, ontdek de wereld.

‘Ik ben veranderd,’ zeg ik tegen mijn vrienden. Ik ben dankzij
de jaren een dikke ui geworden, maar honger heb ik nog steeds.
In 2001 trek ik voor het eerst een echt circuspak aan. Ik schrijf
een stuk, en speel er zelf in mee, samen met cabaretier Geert
Hautekiet, actrice Ianka Fleerackers, illustratrice Gerda
Dendooven, die elk op hun manier het verhaal vertellen. Ik wil
weten hoe andere disciplines denken, ik wil zien hoe het rom-
melt in mezelf als ik voor de tachtigste keer het podium op stap.
Het is niet mals. Een eenzame schrijver schrikt er erg van. Er is
maar één toneeltekst en vier maanden voor nodig, om al de
vergaarde zekerheden te doen wankelen. Al die verschillende
meningen relativeren alles. Alle meningen bevrijden me van
harde stemmen van mensen met baarden of met schorten aan.
De een vindt het licht te oranje. De ander had last van de kra-
kende vloer. Nog iemand vind dat je te zacht praat, en weer
iemand anders houdt erg van de manier waarop je loopt. En
dat hoor je allemaal op één avond.



Ik geniet van het podium, omdat ik er zo kwetsbaar sta, en tege-
lijk verfoei ik het, omdat ik er zo kwetsbaar sta.
Tussen de muren van mijn werkkamer is het leven veiliger.
Daar kan ik kneden en kneden, tot ik denk dat ik het niet beter
kan kneden, en als iemand dan onbegrijpend het hoofd schudt
bij wat ik heb gedaan, kan ik alleen maar zeggen dat ik het beste
heb gegeven en op dit moment niet beter kan.
Tussen de schrijver en de lezer zit er altijd tijd, en tijd is veilig.
Tijd is afstand. Wie op een podium staat krijgt geen tijd. Daar
telt alleen nu, het lastige, onverbiddelijke en onherstelbare.
Niet schrappen en straks eens overdoen. Nee: nu.
Als ze me na de voorstelling vragen waarom ik zo stil ben, lieg
ik: ‘Ik ben moe.’ Meestal heeft mijn stilte weinig met ver-
moeidheid te maken, en alles met vroeger. Alsof mijn moeder
en mijn vader en mijn broers naar een van mijn circusvoor-
stellingen zijn komen kijken. Ik ben weer tien, en combineer
het beroep van spreekstalmeester met clown, acrobaat, gooche-
laar, dresseur van konijnen. Om de schommel op mijn landje
heb ik een complete tent gebouwd.
Leve de uien, denk ik soms. De ene rok kan niet groeien zon-
der de andere. De andere beschermt de vorige. En moet er dan
toch gepeld worden, dan prikken de tranen, maar ach, alles
gaat over. ‘Denk aan het hondje Laika, dat hebben ze ook de
lucht in gestuurd. Het hondje werd beroemd, maar evengoed is
het doodgegaan.’

Illustrator Gerda Dendooven en ik verzorgen tussen september 1999 en juni
2001 de verhalen over De Gans en Zijn Broer in De Standaard Magazine, tot ze op
een keer voor de zomer worden opgeborgen, en in het najaar tot onze spijt niet
meer terugkomen. Maar ze leven nog altijd, en ooit komen de verhalen in een
boek bij elkaar.



Klein

Een stoel heet stoel,
een deur heet deur.
Dat is voor het gemak.
Maar wat een blad is
voor een vrouw
is voor een mus een dak.
Een raam heet raam.
Een huis een huis.
Maar wat een spel is
voor een man
is voor een kat een muis.
Wat van zichzelf
het meeste zwijgt, is klein.
Een kind heet zo,
maar dat zegt niets.
Een woord is maar een woord.
Daar ding ik niet op af.
Wat een kuil is
voor een mens
is voor de dood een graf.
Tijd is zoiets als lucht,
en mensen zijn geen wijn.
Niemand wordt beter
met de jaren,
dus klein verklaren
heeft geen zin.
Begin bij het begin
en leef dan
net als iedereen
eenvoudig
been voor been.
uit: Verzamel de liefde

Als ik met de verhalen uit Broere vier seizoenen lang op de plan-
ken sta, is de zaal een cadeau. Er komen vrouwen zonder kin-
deren luisteren. Kinderen zonder moeder. Een vader en zijn
vader. Broers en zussen, en hun jongste neefje. Oma’s ook. En
meisjes van twaalf. Ze blijven zitten tot het eind. Ze lachen.
Niet altijd allemaal tegelijk, en niet altijd om hetzelfde, maar ze
lachen. Het is ook mooi als ze hun adem inhouden. Ze zijn de
lezers van mijn boeken. Ze zijn groot, ze zijn klein, maar wat
betekent dat woord — ‘klein’.
‘Je kunt pas bij benadering horen wat de componist bedoelde
als je de dode noten speelt,’ heeft Isaac Stern, de violist, ooit
gezegd. Hoe langer ik publiceer, hoe meer ik me interesseer
voor wat de componist precies bedoelt.

Gedichten schrijf ik af en toe. Een beetje zoals ik af en toe ergens een ding vind, 
en de onweerstaanbare drang voel het op te rapen en mee te nemen. Een steen, 
een schelp, een veer. Die drang ken ik sinds mijn kindertijd.

 



staan en draaien langzaam een kwartslag, en nog een kwartslag,
zodat ze met hun rug naar hun kindertijd toe komen te staan en
monter de toekomst in kijken. Ze zien hun beroep voor zich,
hun eventuele huwelijk, kinderen, huisje, boompje, beestje, en
willen graag bij de volwassenen horen. Hoe ze er vroeger uitza-
gen, hoe ze vroeger dachten, vergeten ze in ongeveer één nacht.
Als vanzelf maken ze van vroeger iets vaags waarover ze niet meer
nadenken. Erger zelfs, ze balken anderen na: alle kleuters hou-
den van een hond en zijn baas, alle kinderen spelen op play-
stations, en alle jongeren zijn leeg en verslaafd aan chatten.
Bijgevolg wordt de kindercultuur niet aan het eigen verleden
getoetst, maar aan wat ‘de mensen’ er voor de gemakkelijkheid
van hebben gemaakt. Volwassenen lezen romans, jongeren
lezen ‘jeugdboekjes’ — of nee, ze lezen niet. Kindertheater is
theater dat nog niet volgroeid is en een film voor kinderen is
altijd ‘lekker spannend’. Aan de gevierde kinderboekenschrijf-
ster wordt stomweg gevraagd wanneer ze nu eens ‘een écht boek’
gaat schrijven, kortom: kunst voor kinderen is kunst met een
kleine k die alleen een kapitaal kan worden als het volwassenen
goed uitkomt.

Omdat er iets in mijn voorhoofdsholte te veel is, moet ik naar
het ziekenhuis. Ik ben er drie dagen in een soort vakantiekamp,
met heel veel verleden, maar vooral heel veel onzekere toe-
komst, want of je morgen beter bent, is niet vooraf te zeggen.
Ik lig met drie meneren op de kamer. Eén man blijft altijd ach-
ter een gordijn.
Meneer Desmet niet. Hij ligt aan de overkant en heeft geen
gordijnen nodig. Vanuit de echte wereld komt mevrouw Desmet
elke dag op bezoek. Haar trui is erg klein, haar gebreide broek
zit erg strak, en haar gezicht staat de hele tijd zorgelijk.
Ze zijn meneer Desmet al drie weken aan het onderzoeken, en
sinds maandag weten ze iets meer, maar de toekomst blijft ang-
stig afwachten.

In 1999 verschijnt van David Grossman een boek dat door een
uitgeverij voor volwassenen verpakt wordt, en daardoor plotse-
ling in een roman voor volwassenen verandert. Het boek in
kwestie, Het Zigzagkind, over een twaalfjarige jongen die in Israël
een avontuurlijke week vóór zijn bar mitswa beleeft, is in
Frankrijk en Duitsland als jeugdroman verschenen. Bij ons
gaat het anders. Voor het Nederlandse taalgebied wordt het
boek probleemloos ingelijfd bij de literatuur voor volwassenen.
Paginagroot staat het boek in de kranten, en ik kan alleen maar
denken dat het boek met een andere kaft en in een jeugdboe-
kenfonds meteen ook op een andere manier ontvangen zou
zijn. Verpakt als jeugd- of adolescentenroman zouden ze
Grossman naar de kolom ‘kinderboek’ hebben verbannen —
net zoals in Frankrijk en in Duitsland is gebeurd. In de meeste
kranten is het daar beknopt en fotoloos besproken, en het gros
van de volwassenen weet niet dat het boek bestaat. Exit
Grossmans Zigzagkind.
Het Zigzagkind is maar één voorbeeld van de belachelijke verhou-
ding tussen de literaturen. Volwassenen hebben keurige syste-
men bedacht voor prentenboeken, kinderboeken, jeugdboe-
ken, adolescentenboeken en boeken voor volwassenen. Aan de
afdeling boeken voor bejaarden wordt gewerkt. De kiezende
lezer krijgt de pap in de mond met wegwijzers in de biblio-
theek, wat prachtig is voor de leesbevordering, maar verder ook
gevaarlijk is. Bordjes boven de bibliotheekkasten delen boeken
wel heel streng in. Kinderen. Jeugd. Adolescenten. Volwas-
senen. Bejaarden.
Stempels veranderen al snel in drempels. Waarom zou een vol-
wassene nog naar de kast ‘jeugdliteratuur’ terugkeren, als hij
zelf geen kinderen in die leeftijd heeft? En hoe kan een vijf-
tienjarige het boek van Grossman te pakken krijgen, als het in
de kast voor achttienplussers is weggezet?
Ik denk dat mensen zich ergens in hun leven, op een bepaalde
dag of in een bepaalde nacht, omdraaien. Ze gaan op één voet



Mevrouw Desmet is heel lief voor haar man, en hij is suf, maar
lief voor haar, terwijl ze allebei een stemgeluid hebben alsof ze
elkaar straks zullen doodmeppen. Hun dialect komt uit de
Middeleeuwen.
‘Ung dengte hij dakket kun?’
‘Wa?’
‘Ung dengte hij dakket kun?’
‘Anh! Bajah probeerde tongs.’
‘Wa?’
‘Ik zee bajah probeerde tongs.’
Meneer Desmet gaat het proberen. Hij zit op de rand van zijn
bed, kijkt naar beneden, met dat rode, blinkende gezicht van
hem, en dat verband om zijn hoofd, en die ene slang naar zijn
nek, en die andere slang naar zijn arm, en ademt diep in.
Hij gaat langzaam staan.
Ik zie zijn lichtblauwe stretch pyjama voor het eerst voluit —
‘Wisconsin 13’ staat erop — en mevrouw Desmet doet haar han-
den als kleppen naast haar gezicht, terwijl ze eigenlijk haar hart
vasthoudt, en meneer Desmet draait ingespannen, voorzichtig
om zijn as. Even, zo halverwege, denk ik dat hij om gaat vallen,
als een blok met zijn grote teddybeerlijf bovenop zijn bed, en
ik betrap me erop dat ik fluister: ‘Voorzichtig,’ maar hij haalt
het. Zijn pirouette heeft hem danig vermoeid. Als hij weer tus-
sen de lakens ligt, grijnst hij en zegt: ‘Ung dad es wijd goe.’
‘Wa?’
‘Dad es wijd goe, zeek.’
‘Anh jot. Tgot nui betern.’
‘Wa?’
‘Ik zee banh jot datnui got betern.’
En het wordt weer stil. Het lijkt alsof er niets gebeurt, maar
meneer en mevrouw Desmet zijn volgens mij op hun manier
heel lief voor elkaar. Zij zit naast zijn bed, hij staart voor zich
uit. Zo moet het. Dat is de afspraak, zo doen zij het. Als je de
liefde hebt, is er meer mogelijk.

Elk boek is een oerwoud in een jampot. Iemand houdt hem
voor iemand anders tegen het licht. Dan zegt de één, die een
baard heeft laten groeien en een uniform draagt: ‘Zo en zo is
het gemaakt, en kijk, hier staat een punt, wat raar.’ De ander
humt en zingt en glimlacht en geniet van de kleur.
Zo is het.
En als het gelogen is, is het nog straf.

Rotraut Susanne Berner en ik zien elkaar elk
jaar op de internationale boekenbeurs van
Bologna (voorjaar) en Frankfurt (najaar), en
iedere keer gaat het gesprek door waar het 
gebleven is. Op 9 juni 2004 word ik veertig, en
ze weet precies wat ik in de toekomst nodig zal
hebben: geluk, liefde, plezier, zon, gezondheid,
vreugde, regen, werk, boeken, vrienden, eten,
tijd, slaap, verrassing, verveling, rock ’n roll,
reizen, drank. Etcetera.

 



Met zijn handen tekende hij een cirkel om mij
heen, en ik wist ineens waar ik was. Op mijn
stoeltje tussen de zon en de maan en de sterren
en de verste verte daarachter, en toen hij aan
de hele hemel ook nog eens namen gaf, veerde ik
overeind, en riep: ‘Goed,’ nog voor hij zijn
duim omhoog kon steken.
uit: De Schepping
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Het komt wel goed. 
Het komt wel goed. 
Het komt wel.
Bonnie in Het is de liefde die we niet begrijpen


