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De redactie

Als je begint te schrijven met het 
voornemen een boek uit te geven, 
begin je daar het beste onbeslagen 
aan. Een uitgever vinden, proeflezers 
… laat dat allemaal zorgen voor 
later zijn. Dit is louter een sanitaire 
raad. Je wordt niet afgeleid van 
je corebusiness, schrijven dus. 
Eenmaal je manuscript geschreven 
en nog steeds in de veronderstelling 
er iets mee te doen? Leer de pitch 
van buiten, een korte en een lange, 
gooi je nek- en armspieren los en 
duik achter je computer. Bereid je 
voor op de wonderlijke wereld van 
...

Het Boekenwezen

Heb je ergens opgevangen dat het verdomd moeilijk is een uitgever 
te vinden? Absolute nonsens. Het internet wemelt letterlijk van elkaar 
verdringende uitgevers die maar al te graag je manuscript willen lezen 
en, meer nog, het daadwerkelijk willen uitgeven.
‘Ja maar, wacht eens even … moet ik het dan niet opsturen naar een 
uitgever?’ hoor ik je vragen. Ik veronderstel dat je met ‘uitgever’ de 
gevestigde huizen bedoelt. De Querido’s en Bezige Bijen van deze 
wereld. Eh, neen, sorry. Je kúnt het opsturen, maar eerlijk? Nee, geen 
goed plan. Je hebt meer kans gebeten te worden door een haai in de 
volle zee terwijl je huis in het binnenland getroffen wordt door een 
bliksemstraal op het moment dat je partner de verhuiswagen vollaadt 
om de biezen te pakken. Hoe ambitieus je ook bent, hoe edel je motieven 
ook zijn, hoe rotsvast je ook gelooft in je eigen kunnen; zo lang je geen 
Bekende Nederlander of Vlaming bent, geen veelbelovende connecties 
hebt in de hogere echelons van de cultuurwereld of stinkend rijk bent, 
zul je met dezelfde wapens moeten strijden als die waar je talloze 
uitgeefgeile schrijfbroeders en –zusters het mee moeten rooien. En 
dat betekent: in zee gaan met een uitgever die je boek op de markt 
brengt op voorwaarde van het ondertekenen van een contract waaraan 
een bepaalde, al dan niet, geldelijke voorwaarde vastzit. Dit hoeft niet 
eens een onoverkomelijk bedrag te zijn. De kosten van de cover en het 
binnenwerk worden gedekt, de administratieve rompslomp van een 
ISBN-nummer, inklaring bij het Centraal Boekhuis, de aangifte bij 
NBD Biblion en, als je geluk hebt, zelfs de redactie van je manuscript, 
stel je voor. 

Goed. 
Laat ons aannemen dat je al deze obstakels genomen hebt. Je hebt er 
een lieve duit voor over dat je boek onberispelijk op de markt komt. 
Professioneel geredigeerd en vormgegeven en netjes aangekondigd 
via allerlei – meestal sociale – media. Je huurt een zaaltje af, nodigt 
vrienden uit, maakt wat reclame rond je lancering en hoopt dat er wat 
geïnteresseerden opdagen. Daarna zorg je ervoor dat je moderators 
van leesgroepen aanspreekt, je bezorgt hen recensieboeken, je 
netwerkt je je arm uit de kom en onderhandelt met boekenwinkels om 
signeersessies los te peuteren. Inderdaad, je ziet het: heel veel komt 
op jouw schouders terecht. De uitgevers hebben niet echt budgetten 

EditORiAAL
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om U tegen te zeggen wanneer het erop aankomt hun 
boeken en hun auteurs een flinke duw in de rug te 
geven. Als auteur kom je in een schizofrene situatie 
terecht. Het eerste deel was echt je ding: schrijven. 
Het tweede deel leer je met vallen en opstaan, of je 
leert het nooit: jezelf en je boek verkopen. Voor veel 
auteurs kan dit tweede deel van het schrijverschap 
uiteindelijk een afknapper worden. 

‘Oh ja?’

Jazeker. Auteurs zijn nu eenmaal de meer in zichzelf 
gekeerde mensensoort. De meeste auteurs zijn geen 
goudhaantjes die zichzelf en plein public op de borst 
kloppen en uitroepen: ‘Lees mijn boek, het is het beste 
boek dat er bestaat.’ Eigenlijk zijn de meeste auteurs 
mensenschuwe zonderlingen die het beste gedijen 
wanneer ze moederziel alleen voor god spelen achter 
hun bureau. En iedereen weet dat reclamejongens 
gladde allemansvrienden zijn die zelfs inkt aan een 
octopus weten te verkopen.
Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen – wat zou 
de wereld zijn zonder uitzonderingen – over het 
algemeen weet ik uit ervaring dat bovengeschetst 
beeld dicht tegen de waarheid aanleunt.
Als schrijver wil je schrijven en voor de rest met 
rust gelaten worden. Juist? Je doet weleens een 
tegemoetkoming naar een signeersessie of een lezing 
te komen die je uitgever dan heeft geregeld. Jij moet 
gewoon op het afgesproken uur en op het juiste adres 
komen en je schrijvende zelf zijn. Niets moeilijks aan, 
een kind kan de was doen, maar het is zo zeldzaam als 
een walvis met een pauwenstaart. 

Nee, je moet zelf  ‘uit je pijp komen’. Op het vervelende 
af aan mouwen trekken, foto’s maken van jezelf terwijl 
je ergens aan een tafeltje zit te wachten tot iemand 
een boek van je wil laten signeren. Vechten, zweten, 
bedelen, vallen, opstaan, teleurstelling verbijten, 
jubelen om een positieve recensie, zelfmoordplannen 
bannen bij een kutrecensie, allemaal in je eentje, 
neerkomend op je tere, overgevoelige, stijfgeschreven, 
moegestreden schrijfschoudertjes.

‘Maar opgeven staat niét in mijn woordenboek!’

Nou, kijk nog eens goed … het staat er wel degelijk 
hoor, tussen ‘opgetopt’ en ‘opgever’ in deel II van 
de Dikke Van Dale. Ach, geintje, prijs jezelf om je 
selectieve woordblindheid. De ‘evolutie’ heeft ervoor 
gezorgd dat dit nu eenmaal de geijkte weg blijkt te 
zijn om ‘er te komen’. Om het met Bijbelse allures te 
zeggen: ‘Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren'. 
En om het eerder darwiniaans te houden: survival of 
the fittest, waarbij fittest moet begrepen worden als 
‘de meest aangepaste’.
Het is een jungle daarbuiten, de weg naar roem ligt 
bezaaid met knekels van minder fortuinlijken, met 
verroest wapentuig, leeggebloede pennen, kapot 
geramde schrijfmachines, gestrande huwelijken, 
dolende zielen en verwilderde, hologige zombies. Als 
je na al deze miserie nog steeds even strijdlustig en 
vastberaden bent, kom hier, dat ik je aan mijn borst 
druk en een kus op je kruin geef, jij onversaagde, 
moedige, verdomde doorzetter die je er bent. Je hebt 
mijn respect, hoor je. 
En nu, hop! Schop onder je kont en schrijven! 

vervolg   EDITORIAAL Schandalig Schrijven* - GRAMMATICA
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Nee … eenmaal in de flow van het schrijven, heeft een rechtgeaard 
scheppend kunstenaar geen tijd voor die beuzelarijen als leestekens en 
andere rommel. Als de beoordelaar/proeflezer/redacteur niet direct in de 
smiezen heeft dat hij te maken heeft met een meesterwerk, is hij het niet 
waard mijn verhaal te lezen. PUNT.
Ja, dan wel hè?

Als je een huis bouwt met krakkemikkige bakstenen heb je misschien wel 
een woning, maar laten we eerlijk zijn: een krot wordt ook een woning 
genoemd. Als je een manuscript schrijft dat wemelt van de grammatica- 
en spelfouten, heb je misschien wel een tekst, maar laten we eerlijk zijn: 
een machinevertaling van een website wordt ook een tekst genoemd.
Je kunt je er werkelijk geen bal van aantrekken, de spellingscorrector 
van je tekstverwerker uitschakelen en ongehinderd je woordenstroom 
uit je klavier hameren. Niets op tegen. Als dit helpt je associatieve 
gedachtestroom vloeiend te houden, moet je dat vooral doen. Ben je 
eenmaal je ei kwijt, schakel dan in godsnaam de spellingscorrector weer 
in en doe wat moeite. Ook de proeflezer annex manuscriptbeoordelaar 
opent jouw tekst in de tekstverwerker. Je kunt er vergif op innemen dat 
bij de aanblik van een pagina vol rode onderstrepingen, de volgende 
handeling van die proeflezer een klik in de rechterbovenhoek van 
zijn tekstverwerker zal zijn. In het slechtste geval hoor je niets, in het 
beste geval krijg je een adres en de dringende raad een basiscursus 
grammatica te volgen. Wel, denkt de in zijn wiek geschoten auteur: 
Fuck de lezer. Excuseer!? Zo ver geraakt je werkstuk niet eens. Even 

Schandalig Schrijven* - GRAMMATICA
Fuck de lezer

Doen sommigen het bewust, met 
een zekere wellust de regels van 
grammatica en interpunctie aan de 
laars lappen? Hij wordt … DT? 
… who cares? Onmiddellijk met 
twee eLLen? Loop toch heen! Een 
komma? Waarom al die ballast. 
Een vraagteken? Dat blijkt toch 
uit de zin? Aanhalingstekens?! Die 
staan als vliegenstrontjes op mijn 
prachtige manuscript. Een punt? Wat 
moet je daar nou mee, in godsnaam? 

*Hoofdstuk uit 
Schandalig Schrijven

Openbaringen van Marijn Mieriks
(klik op de covers voor meer informatie)

e-book

paperback

https://www.bol.com/nl/nl/p/schandalig-schrijven/9300000007740117/?bltgh=gsrEYqRVmRpRaecALChPgA.2_9.10.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/schandalig-schrijven/9300000032705182/?bltgh=mnF4-lf3HXERkDca0i9CJg.2_9.11.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/schandalig-schrijven/9300000032705182/?bltgh=mnF4-lf3HXERkDca0i9CJg.2_9.11.ProductImage
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voor de duidelijkheid: mensen met schrijfkoorts én 
dyslexie hoeven niet meteen met pek en veren mijn 
voordeur plat te lopen. Een beetje proeflezer en 
manuscriptbeoordelaar zien wel het verschil tussen 
een auteur die de kantjes ervan afloopt en een met 
deze aandoening behepte medemens.

Uiteraard kan je verhaal ingenieus in elkaar steken, 
heb je een plot bedacht waar een Spielberg en 
Hitchcock vechtend voor over straat willen rollen. Als 
je echter de moeite niet neemt om taalflaters eruit te 
halen, wordt het kind met het badwater weggegooid. 
Waarom zou je ernstig genomen worden wanneer je 
jezelf niet eens ernstig neemt. Overdreven? Neem 
zelf de proef op de som en maak deze denkoefening: 
Je doet mee aan een schrijfwedstrijd en je eindigt als 
middenmoter. In het juryrapport staat:

Hoewel de insteek van het verhaal erg originaal is 
en de karkakters mooi uitgebalanceert zijn, Zorgen 
de de vele sgrijffouten ervoor dat je je voordurent zit 
te ergeren om de povere technishe kwaliteid van de 
tekst. De auteur zou, om te beginen, ernsitg moeten 
overweegen een degelijke gramaticacurzus te volgen.

Nou? 

Iedereen met ook maar een beetje beroepstrots zal 
ervoor zorgen dat hij altijd het beste materiaal heeft en 
steeds op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen 
op zijn vakgebied. Hij zal zich voortdurend willen 
bekwamen om uiteindelijk het meesterschap te behalen. 
Of het nu een schrijnwerker, een belastinginspecteur 
of een pizzabakker is. Waarom zou dat dan niet 
opgaan voor jou? Om op conservatoriumniveau een 
muziekinstrument te kunnen bespelen, moest je als 
beginneling ooit vijf lijntjes mooi evenwijdig leren 
trekken op een blad papier.

Je werpt tegen: er zijn ook muzikanten die geen noot 
zo groot als een paard kunnen lezen. Klopt, maar als 

jij niet vanaf het moment dat je nauwelijks kon lopen 
al met een ukelele als troeteldier rondliep, zal je toch 
moeite hebben er een fatsoenlijke noot uit te krijgen. 
Ik wil maar zeggen: verdiep je in de materie, leer je de 
basisregels aan. Twijfel je? Zoek het op! Het antwoord 
ligt enkele muisklikken verder. Leer ezelsbruggetjes 
aan. Twijfel je bij de werkwoorduitgang, vervang het 
dan door ‘smurfen’. 

‘Haar zwoele blik brandt en boort zich door mijn 
zonnebril’. Brand, d of t … je twijfelt. ‘Haar zwoele 
blik smurft zich …’ Uitgang ‘t’ dus. Wat? Nu ben je 
uit je flow gehaald, uit je concentratie en zie je overal 
kleine blauwe etters met witte mutsen? Niet zeuren, 
hè vriend.

Trouwens, wanneer je actief deelneemt op een forum 
en je wisselt schriftelijk gedachten uit, zal het niet 
lang duren eer een of andere gast iets zegt over een 
taalfout in je repliek. Dan kun je op twee manieren 
reageren. Je zegt ‘oeps’ en belooft jezelf beter uit te 
kijken, of je maakt de ander uit voor kommaneuker en 
taalnazi. Wel gemakkelijk natuurlijk, weet je al zeker 
wie nooit een boek van jou gaat kopen. Akkoord, er 
zijn inderdaad veel regeltjes en eigenaardigheden in 
de Nederlandse taal en nu en dan een uitschuivertje. 
Ach, je bent ook maar een mens. Maar systematisch 
een woord verkeerd blijven schrijven, hoofdletters 
vergeten, punten en komma’s? 
Wil je jezelf testen? Op het internet vind je genoeg 
materiaal. Vul ‘taaltest’ in op Google en je krijgt gelijk 
meer dan 90.000 hits. Doe eens een kruiswoordraadsel 
of een cryptogram. Ook je brein is een spier en spieren 
kun je, moet je trainen.

Maak je trots op jezelf

Het heeft te maken met trots. Als je boek op de markt 
komt, wil, nee, moét je er trots op zijn. Je kunt alleen 
iets verkopen als je er volledig achterstaat. Moet 

vervolg   GRAMMATICA vervolg   GRAMMATICA
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je dan een arrogante betweter worden? Nee, als je 
dat nog niet bent, hoeft dat echt niet. Het volstaat 
een zelfverzekerd persoon te worden als het op je 
schrijven aankomt, op jouw werk. Wanneer men 
het in een recensie heeft over de inhoud en niet of 
nauwelijks over de vorm, is dat een goed teken. Het 
wil zeggen dat je tekst grammaticaal in orde is. Er kan 
wel een eind weg gezeurd worden over het verhaal an 
sich, dat is kleur en smaak: les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas, of liever, daar kan men eindeloos 
over discussiëren.

Je zal het trouwens meemaken wanneer je ooit een boek 
uitbrengt. Een lezer, meestal iemand uit de familie, 
wijst je op een taalfout. Op pagina zevenendertig, 
derde regel ontbreekt een voorzetsel of ergens anders 
staat ‘wordt je’ … met een t! O nee! Je voelt je hoofd 
gloeien, een kolonie termieten marcheert over je rug. 
De fout staat er, is op tientallen, honderden kopieën 
gedrukt. Je flater ligt landelijk verspreid en je kunt er 
niets meer aan doen. In paniek bel je de uitgever. Om 
je gerust te stellen, reageert die veel te lauw naar je 
zin en zegt zoiets als: ‘Rustig, bij een herdruk halen 
we dat er wel uit.’

Een herdruk?! Dat ding wemelt van de fouten! Het is 
nog te slecht om onder een poot van mijn salontafel te 
leggen. Een herdruk … bij de ramsj ja. 

Wel, niet erg. Hang maar even lekker de dramaqueen 
uit en leer ervan. Wentel je maar eens goed in die 
schaamte. Zorg dat je het nooit vergeet: het helpt 
je je volgende boek met een arendsblik na te lezen, 
desnoods twintig keer.
Hen, hun. Als, dan. Vuilzak, vuilniszak. Kennen, 
kunnen. De, het. Betaald, betalend. Doorwinterd, 

doorgewinterd. Langzaamaan lijkt een wandeling 
door een mijnenveld je een lachertje in vergelijking 
met het verbeteren van je manuscript. Wel of geen 
hoofdletter, wat met afleidingen van eigennamen? 
Om de moed te verliezen. Natuurlijk kun je rekenen 
op de hulp van een taalkundig redacteur als je bij 
een goede uitgever zit. Voor de doe-het-zelvers die 
in eigen beheer via een self-publishing company 
willen uitgeven, is een andere aanpak vereist. Zij 
kunnen misschien beroep doen op oom Jef die nog 
les gegeven heeft op de landbouwschool, of ze laten 
het door een kudde proeflezers nalezen met de vraag 
te letten op grammaticale eigenaardigheden. Riskant. 
Dan toch maar op zoek gaan naar een taalspecialist? 
Wat kost dat? Wie zoekt die vindt. Zo lang je je er 
maar van bewust bent dat je debuut piekfijn in orde 
moet zijn, want debuteren, dat doe je maar één keer.

Opdracht

Lees een artikel uit een tijdschrift, een passage uit een 
boek. Lees deze eerst op je normale manier. Dat ging 
gemakkelijk, niet? 

Lees dezelfde tekst nu zorgvuldig na en markeer de 
woorden waarvan je niet wist dat ze zo geschreven 
worden of waarvan je denkt dat jij ze verkeerd zou 
schrijven. Wees eerlijk! Kijk naar de werkwoorden en 
voltooide deelwoorden, hoe ze vervoegd worden. Stel 
je vragen waarom ze zo vervoegd zijn. 
Neem nu een tekst van eigen hand en doe hier dezelfde 
oefening. 
Verbaas je. 
O ja, ten slotte: wees niet te pedant om je neus op te 
halen voor een cursus grammatica en spelling, wil je?
Grapje, oké? 

vervolg   GRAMMATICA vervolg   GRAMMATICA
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 TWIST, genieten zonder argwaan

TWIST kwartaal 4 is een feit. Nog steeds kosteloos 
te lezen en te downloaden. 
‘Waarom doen jullie dat?’ vraagt men ons weleens 
en om eerlijk te zijn, de vraag houdt blijkbaar meer 
mensen uit hun slaap. De ondertoon van die vraag is 
immers: ‘What’s in it for you?’ 
Laat ik hier zo’n conversatie weergeven.

‘Dat TWIST-gedoe, what’s in it for you?’
‘Hoezo?’
‘Wel, daar kruipt toch veel tijd en werk in? Wat is 
de bedoeling van dat gratis eMagazine? Waar zit het 
addertje?’
‘Waarom moet er een addertje zijn?’
‘Ja ja …’
‘Wat, “ja ja”?’
‘Gratis bestaat niet.’

Blijkbaar is het wereldvreemd, iets doen waar je in 
gelooft, wat je graag doet, wat je interesseert. Wij 
houden van ongewone, vreemde verhalen en vragen 
auteurs of ze er (kosteloos) een willen schrijven voor 
ons eMagazine. Vervolgens presenteren we dat zo 
aangenaam en professioneel mogelijk. Fijn voor de 
auteurs, goed voor Hostwriters, leuk voor de lezers. 
Meer zit er niet achter. 
Het blijkt tegelijkertijd een troef en een zwakte te zijn.
 
• Troef: met TWIST maken we iets dat prikkelt, 

nieuwsgierig maakt in een oogstrelende 
 presentatie, met oog voor detail wat elk aspect 
betreft. Redactie, vormgeving, coverkeuze, 
kleurenkeuze en uiteraard, de  verhaalkeuze. De 
 auteurs krijgen aandacht, Hostwriters  onderscheidt 
zich. 

• Zwakte: het is gratis en gratis kán niet kwalitatief 
zijn. Er moét een onderliggende bedoeling zijn.

Akkoord, toegegeven: met TWIST wil Hostwriters 

zichzelf van zijn beste kant laten zien; lezers laten 
kennismaken met onbekende auteurs. En nu we toch 
op de biechtstoel zitten: het is een jeugddroom van 
Marc Kerkhofs die hij eindelijk – zij het digitaal – in 
vervulling laat gaan. 
Dus in plaats van je bezig te houden met wat de 
duistere motieven toch kunnen zijn van die dekselse 
Hostwriters, zet je argwaan aan de kant en lees het 
gewoon. Je bent na het lezen niet opgelicht, je hebt 
geen eurocent verloren, je wordt niet gespamd en wie 
weet, ontdek je nog iets. Of je schoot hier en daar in 
de lach, stel je voor. 
Voor de rest zijn wij koppig eigenzinnig en doen 
we gewoon onze zin, ongeacht of anderen daar 
 meewarig het hoofd over schudden. Het plezier dat 
we beleven aan het samenstellen van TWIST  overtreft 
ruimschoots de inspanningen die wij ons getroosten 
om van ons eMagazine een feest voor het oog en de 
geest te maken. Genieten zonder argwaan, het kan, 
probeer het eens. Bevrijdend hoor. 

TWIST is ontstaan uit onze behoefte een groot 
 publiek kennis te laten maken met bijzonder 
 ongewone verhalen en hun auteurs. Om reden dat 
wij alle aandacht aan de verhalen geven, weren we 
advertenties, advertorials en enige andere vorm 
van betaalde content. TWIST wordt samengesteld 
en ontworpen vanuit een vrijwillige opzet zonder 
winstoogmerk. Ben je gecharmeerd van ons concept 
en wil je een euro of wat doneren voor het lezen van 
ons eMagazine? 

Zo lief ...

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9DC8EEMBCVKA2
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9DC8EEMBCVKA2
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9DC8EEMBCVKA2
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 TWIST, genieten zonder argwaan verhaal  EEN KWESTIE VAN INLEVEN©

Roland Bergeys is schrijver en 
theatermaker. Daarnaast maakt 
en presenteert hij samen met 
Leentje De Coninck het literaire 
programma 'Boekenfoyer'1 op 
Eclips TV. Rolands pen schrijft 
meedogend, scherp, observerend, 
liefdevol, sarcastisch. Zijn rake 
innerlijke waarnemingen en 
onderhuidse ironie verwennen 
alle zintuigen van de lezer. 
Roland is een bonte alleskunner 
met een immens hart voor kunst 
in al zijn facetten.

Illustraties bij EEN KWESTIE VAN 
INLEVEN: Roland Bergeys

1 Eclips tv vind je op de volgen-
de kanalen: Orange 39, Proximus 
Vlaanderen 90, Wallonië en Brussel 
340, Telenet 51, Broadcast 86 en TV 
Vlaanderen 28.

De koningscobra imponeert door het oprichten van het voorste gedeelte 
van zijn lijf, en het opzetten van de nek, waarna hij bliksemsnel toeslaat. 
Zij die oog in oog hebben gestaan met deze slang, vergeten de confrontatie 
nooit meer. (Standaard-encyclopedie) 

Ik acteer graag, dat is zoveel werkelijker dan het leven zelf.’ (Oscar Wilde 
(1854-1900 )- Engels-Iers auteur)

‘Veroordeel hem niet, pa,’ zuchtte de vrouw. Haar woorden waren haast 
een smeekbede aan de oude man naast haar. Hun blik week niet van de 
stervende in het bed voor hen. Hij was een jaar of veertig, had lang haar en 
een donkere baard. Zijn ademhaling was zwak en zijn vingers klauwden in 
het laken, maar eensklaps keek hij hen helder aan. Te helder eigenlijk. 
‘Hij overdrijft,’ mekkerde de grijsaard. Een wenkbrauw wipte.
‘Het lijkt wel een reclamespot.’
‘Voor een begrafenisondernemer dan.’ 
‘Een lijkbidder, ja.’
Hun gesprek zweefde over het podium als gemurmel waar het publiek 
onverstaanbaar geweeklaag van maakte, en eigenlijk was het dat ook. Luider 
durfden ze ook niet te gaan, ze wisten dat hun directeur hen begluurde 
vanuit de coulissen, dat deed de excentrieke Monsieur Jacquemain zelfs 
tijdens de repetities. Jacquemain, groot, graatmager, met de glazige huid en 
de dromerige blik, en met de joker klaar voor elke zet; de sigaar tussen zijn 
lippen moest hem een lugubere onaantastbaarheid geven. 
‘Hij heeft aids,’ zei de vrouw nu met een snik. 
‘Bestaat dat nog?’
‘Natuurlijk. Ge ziet dat er zo aan af.’
‘Wie weet hoeveel mensen hij heeft besmet?’
‘Die kerels zoeken het zelf op, ja toch?’
Hun vleugje misplaatst orakel deed de man echter opstaan. Tien lange 
seconden staarde hij voor zich uit en kraamde wartaal uit, waarna hij 

Roland Bergeys
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zich weer op het bed liet ploffen. Een golf schokken 
voer door zijn lijf en zijn te luide hoest joeg hen de 
coulissen in. Even later konden zelfs hun buigingen 
zijn wanprestatie niet verdoezelen: het doek schoof 
dicht, het applaus van de schaarse toeschouwers 
was zwak geweest. En Wouter (zo heette de acteur: 
Wouter Luipaert) wel, het kon hem worst wezen! 
Door de gordijnspleet keek hij nog vlug naar een 
jonge vrouw op de eerste rij. Ze stond op en bewoog 
zich heupwiegend naar de uitgang. Haar croco-tasje 
tikte tegen haar bips die bij elke stap meer spande 
in haar lederen pakje, en haar stiletto’s lieten putjes 
achter in het tapijt. Ze had golvend ros haar, een 
melkwitte huid, en donkere ogen waarmee ze hem 
de hele tijd had gefixeerd. Alvorens ze in het deurgat 
verdween, nam ze hem nog even doordringend op. Een 
zweetdruppeltje parelde op zijn voorhoofd. Iedereen! 
Iedereen wist dat hij al zo lang vrijgezel was en dat hij 
dweepte met roodharigen. Droomde van meisjes met 
lange benen. Van blikken die hem deden smelten. Ze 
had hem tijdens de voorstelling danig opgewonden 
en het kon niet anders dan dat Jacquemain dat ook 
had gemerkt. Wouter probeerde de gedachte aan zijn 
baas te verjagen: als die vent boos was, blies hij de 
rook van zijn sigaar recht in uw gezicht. Gisteren 
nog snauwde hij letterlijk: ‘Het wordt hoog tijd dat 
ge u gaat inleven in uw rol, meneer Luipaert. Met 
de nadruk op ‘meneer’ en op ‘lui’. Neen toch ... Hij 
zwaaide daarbij demonstratief met de armen, een 
rookwalm zocht zijn weg tussen het satijn van zijn 
witte handschoenen waar volgens Wouter hooguit 
wat knoken in huisden. En dan draaide hij zich van 
hem weg om hem achter te laten tussen zijn collega’s 
die hun vingernagels bestudeerden. 

Nu ja, het theater in de stad aan de stroom verdiende 
wel een topopvoering in deze tijden, al was het om zijn 
vroegere coryfeeën te eren, en Wouter had zojuist zijn 
stinkende best gedaan, ondanks dat meisje. Tijdens het 

groeten had hij zich allerlei dingen met haar ingebeeld, 
soms stond er geen rem op zijn verbeelding. Nu was 
ze weg. Hij ging op de rand van het podium zitten. 
Misschien moest hij minder mijmeren over het leven 
en de dag plukken zoals hij was. Pas toen de anderen 
al naar huis waren, trok hij naar de kleedkamer. Tien 
keer had hij de stervende gespeeld in dat miserabele 
melodrama dat om overacting schreeuwde. Erger 
was, dat hij het nog acht keer zou moeten brengen. 
Hij moest er gewoon het beste van maken. Hij ging 
zitten en schminkte zich af. Gelukkig kon hij in de 
theaterspiegels dromen van de grootste bühnes. 
‘Aids was een experiment, een rem op erotiek, of een 
foutje van de Schepper,’ zei hij tegen zichzelf. Hij 
had de zin lippen tuitend gearticuleerd, smalend over 
de nonsens die hij uitkraamde; zijn mimiek zou hem 
helpen onthouden hoe het niet moest. 
‘Aids is passé,’ had hij ook gemord bij de eerste 
lezing, ‘en wij zijn uw marionetten niet.’
De directeur had zeker de angst in zijn stem gehoord, 
die hem zo eigen was. Angst voor wat in hem leefde, 
voor wat anderen zeiden, voor wat zich afspeelde in 
de wereld.
‘Iedereen is wel marionet van iemand, meneer 
Luipaert.’ 
Hij had maar geknikt, om een knikje terug te krijgen. 
Hij wilde vrij zijn, vrij in- en uit kunnen ademen, niet 
opgevoerd worden in een verstikkende maskerade 
voor een handvol toeschouwers, nee hij wilde in de 
frisse, open lucht spelen als in een arena, back to the 
basics, zoals zijn maten in hun carrousel van twee 
hoog: gladiatoren van het woord met een hart voor 
theater, een lach naar de toeschouwer, een knipoog 
naar de wolken. Viel daar een druppel uit, dan was 
het een traan van ontroering die vreugde zou baren en 
goot het, dan nam je het als een stormachtige ovatie. 
Leven. Zijn. Laten leven. Hoe dan ook, het stond in 
de sterren geschreven dat hij vóór zijn vijftigste een 
glansrol zou spelen in een kaskraker: de wereld zou 
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Wouter Luipaert leren kennen in al zijn grandeur. In 
afwachting moest hij het stellen met klusjes zoals de 
stervensscène in deze nepopvoering. 

Hij knipte het licht uit in de kleedkamer en stapte 
de gang in om het gebouw langs de achterzijde te 
verlaten. De decor- en rekwisietenzaal lag in het 
duister, zelfs het noodlicht werkte niet meer na al die 
maanden dat ze hadden stilgelegen tijdens corona. Hij 
schudde het hoofd, hij had zijn smartphone thuis laten 
liggen, hij moest echt wat meer orde in zijn hoofd 
scheppen. En toch werd hij haar meteen gewaar. 
Ze was als een schim langs hem heengegleden, een 
zucht, een zweem parfum, hij had zo aangevoeld dat 
die bij haar hoorde.
‘Hela?!’
Getik van naaldhakken op de stokoude houten planken. 
Hij verbeet een vloek, ze riskeerde haar nek te breken 
tussen al die rommel. Dat hij nog zaalwachter moest 
spelen … Hij lichtte bij met zijn aansteker en ging 
door. Decorstukken en rekwisieten wachtten op een 
poetsbeurt en op nieuwe opvoeringen en straalden 
in het schemerlicht een geheimzinnigheid uit die 
onbehagen over hem afriep. Hij verhief zijn stem nog 
een keer: ‘Juffrouw!’
Zijn voet stootte tegen iets. Hij deinsde terug, bukte 
zich, en scheen op de tip van een schoen. Wat verder 
lag een tweede en nog verder, tussen een ridderhelm, 
carnavalsspullen en een Boeddhabeeld, zag hij haar 
handtasje liggen. Ze wilde dat hij haar volgde. 
‘Heu ... juffrouw?’
De aansteker gloeide in zijn hand en hij vorderde pas 
na pas door de ruimte terwijl hij zich afvroeg wat ze 
van hem wilde. De zoete geur van haar parfum hing 
overal. Zaalwachter? Nee, hij voelde zich net een 
speurhond, en juist toen hij grijnsde om de gedachte, 
trok een geluid zijn aandacht. Een klikje. Een klakje. 
Het trok hem aan en stootte hem tegelijkertijd af. 
In het rommelige magazijn was het eerst onwerelds 

overgekomen, toen hij het een tweede en een derde 
keer hoorde, meende hij het te herkennen: ze klakte 
met haar tong. Hij klikte de aansteker aan en uit. En 
plots zag hij haar, ze kronkelde als een slang tegen 
een kartonnen rotswand, met haar kleren naast haar 
op een hoopje. Buiten een geschubd maskertje en 
gladde kousen was ze naakt.

Hij sloot de ogen. Verjoeg de argwaan. Keek opnieuw. 
Ze stond er nog. Toen hij een stap dichterbij kwam, 
vertraagde ze haar bewegingen en zocht zijn blik. Het 
maskertje stak af tegen haar witte huid. Ze bleef hem 
aanstaren als een cobra die zijn prooi hypnotiseert, 
roerloos, zeker van het resultaat. Heel even krasten haar 
nagels over het karton, dan verscheen een mysterieuze 
lach om haar mond. Wouter slikte een krop weg. Hij 
wilde vragen waarom ze hem, juist hem, hier en nu 
verleidde in een opwelling die het midden hield tussen 
kolder en erotisch raffinement. Hij kreeg geen woord 
over zijn lippen. Hij droomde toch niet? Zijn hart 
ging tekeer. Een knipoog vol Belladonna. Een lach. 
Een lach terug. Een kauwgum versprong van de ene 
wang naar de andere, een glimmend speekselblaasje 
vervoerde hem in alle staten. Haar lippen zochten de 
zijne. Ze kleedde hem traag, behendig uit. Het duister 
kreeg er iets primairs, maar volmaakts door. Haar voet 
streelde langs zijn kuit, haar vingers dansten op zijn 
schouders, haar benen sloten zich om de zijne en haar 
handen klemden zich om zijn bovenarmen terwijl 
hun lichamen een gezamenlijk ritme zochten dat hen 
naar een hoogtepunt deed groeien. Daarna vielen ze 
uitgeput in slaap.

Het was een streep zonlicht door het kleine venstertje 
tegen het plafond die de acteur wekte. Hij wreef zich in 
de ogen, keek rond, en vroeg zich af wat hij daar deed, 
naakt, alleen … Tot de film van de voorbije nacht hem 
weer voor de geest kwam en hij zichzelf verwenste. 
Wat had hen allebei bezield, hij had de vrouw niet 
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eens naar haar naam gevraagd. Hij probeerde de jacht 
uit zijn lijf te jagen en kleedde zich aan. Tegelijkertijd 
viel zijn blik op een sprookjesspiegel tegen een muur. 
Er stond iets op geschreven. Met een lippenstift: vette, 
dieprode letters die aan de randjes afbrokkelden. 
Welkom in de… las hij. De letters dansten op het glas 
en een veeg met de hand had het laatste woord gewist, 
waarna de zin voortliep op de muur. Al gauw kon hij 
hem volledig lezen: vier woorden die zich op zijn 
netvlies brandden: Welkom in de aidsclub.
Hij mompelde ze vol ongeloof voor zich uit, en 
de gedachte die hij voordien nog zo gedreven had 
uitgesproken, kwam nu angstaanjagend terug: een 
foutje van de Schepper ... Dat mens had hem geflikt! 
Hoeveel keren had hij zulke dingen al niet gehoord 
of gelezen? En dat zoiets, zo’n dégoutante flauwe 
grap hem moest overvallen … Zijn hart ging opnieuw 
tekeer, al lag de oorzaak elders. Hij trapte wild het 
glas in gruzelementen, elke scherf weerspiegelde 
een ander stukje van zijn grimas, waarna hij zich 
omdraaide en opstapte. 

Arme, arme Wouter. Wat hij niet kon vermoeden, was 
waar de vrouw zich op hetzelfde ogenblik bevond 
en wat ze deed: ze zat gnuivend op een stoel bij 
Jacquemain thuis, kleefde de kauwgum onder zijn 

bureaublad en bestudeerde haar vingernagels terwijl 
hij een lade opende. 
‘Is het vlot gegaan?’ 
‘Mijn lipstick is afgebroken. Maar hij was lief. En 
goed.’
Ze zoende hem op de mond.
‘Ge zijt toch niet echt ziek?’
Ze glimlachte. De man schoof haar de beloofde 
honderd euro toe. ‘En hier het contract.’
‘Fifty Shades?’
‘Volgend seizoen. De hoofdrol.’
Ze stak het biljet zwijgend in haar tas. Eenmaal 
thuis zou ze haar pruik dumpen, haar blonde lokken 
losschudden en een nieuw pakje kauwgum kopen. Nee, 
dat wist Wouter allemaal niet. De acht voorstellingen 
die volgden, waren daarentegen grandioos en werden 
op staande ovaties onthaald.

‘Het is een kwestie van inleven,’ zei de directeur na 
de laatste vertoning. Jacquemain, met de dromerige 
blik, maar met de joker klaar voor elke zet. Hij stak 
een sigaar op, en blies dikke wolken in de lucht.

Net doodskoppen.
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Suzanna Esther

De verdoving in zijn prefrontale cortex gaf aan dat de wijn werkte. 
De drank leidde hem naar het onderbewuste waar dromen en fantasie 
om aandacht schreeuwden. Hij schonk zijn glas bij.
Een tik deed hem opschrikken. Hij had zijn genodigden pas later 
verwacht. 
Voor de matglazen deur streek hij zijn haar glad en trok zijn krappe 
overhemd omlaag. De onderste knoop ontbrak.
Haar donkerblonde haren hingen over de kraag van haar jas. Als een 
schild drukte ze haar leren tas tegen zich aan, het zuurstofmasker 
bungelde in de kom van haar elleboog.
‘Je had mij geroepen?’ De stem was melodieus. 
‘Kom binnen.’
‘Ik kan niet lang blijven.’ Waakzame ogen screenden de ruimte alsof 
ze haar ontsnappingskansen afwoog.
‘Ga zitten.’ Gebarend naar de zithoek deed hij een poging tot een 
geruststellende glimlach. 
Ze nam behoedzaam plaats, legde het masker op de salontafel en zette 
de tas op de grond. ‘Ik wil voor de avondklok thuis zijn.’
Hij negeerde de opmerking en vroeg of ze iets wilde drinken.
‘Koffie graag.’
Hij ging naast haar zitten en riep: ‘Roc, twee koffie.’
Haar profiel was verfijnd. Net als de gelaatstrekken van dames ten tijde 
van de Engelse aristocratie, Jane Austen en de Brontë zusters, was de 
kleine rechte neus perfect uitgelijnd met haar welvende kin. De lange 
wimpers trilden van beheerste spanning. Met in pantykousen gehulde 
benen in een strakke hoek van 90 graden zat ze stijfjes op de bank.
Zijn prototype Roc3c naderde zoemend en hield halt naast de leuning 
van de bank. 
Ze pakte een kopje van het blad. 
‘Suiker en melk.’ Hij wees naar de tafel.

Suzanna Esther. Rebels, 
eigenzinnig, turbulent, hart op de 
tong. Krijg je een bos rozen van 
‘Es’, dan moet je ook de stekende 
waarheid erbij nemen. Ze heeft 
er een handje van personages en 
situaties in haar boeken, verhalen, 
blogs en columns te ontleden 
tot op het bot. Confrontaties 
gaat ze niet uit de weg. Soms 
schrijft ze op schuurpapier, haar 
temperament echter, sleurt je hoe 
dan ook mee. In haar verhaal duikt 
ze in de psyche van De Schrijver 
en neemt ze je mee in een 
dystopisch toekomstbeeld. 

https://suzannaesther.nl/

verhaal  DE SCHRIJVER©vervolg  EEN KWESTIE VAN INLEVEN©

https://suzannaesther.nl/


TWIST eMagazine - 14 -

bank en snurkte als een verkouden kat. 
Van dichtbij observeerde hij haar gave gelaatstrekken. 
Dit verliep niet volgens plan. Hij vroeg zich af of ze 
als personage nog bruikbaar was. Misschien had hij te 
veel aan haar herschreven. 
Hij tilde de vrouw op, droeg haar naar zijn bed en 
legde een deken over haar heen. 
Het verloop hing af van degene die elk moment kon 
arriveren.
Hij hoorde geklop.
Het donkere waas op de kaak en de wangen van 
de man in de deuropening gaf een overvloed van 
testosteron aan. Onder de zwarte muts piekten vettige 
slierten haar. Met zijn handen diep in de zakken van 
zijn jack, leek zijn gedrongen gestalte in twee losse 
delen opgesplitst. Hij was het type dat tegenwoordig 
de openbare ruimte terroriseerde. De criminelen van 
vandaag genoten een onbeperkte bewegingsvrijheid. 
Ze hadden schijt aan de verordening. Het verplichte 
masker tegen fijnstof en schadelijke chemische 
verbindingen was door de overheid opgelegd; 
sommige bevolkingsgroepen waren het redden niet 
waard.
‘Ik weet niet of dit een goed idee was,’ zei de schrijver.
‘Nu ik er ben, kom ik ook binnen!’ riep de man en 
duwde hem opzij. 
De stem klopte. Een zware raspende bas. Een hoge 
vrouwenstem zou een contradictio in terminis zijn 
geweest en enigszins opgelucht blies de schrijver zijn 
ingehouden adem uit. 
Nog steeds met de handen diep weggestopt in zijn 
zakken, beende de lomperik door het klaslokaal. 
‘Hoe heet je?’ Hij was nieuwsgierig of het personage 
zich van zijn naam bewust was.
‘Ray.’ De man liep naar het voeteneind van het bed 
en staarde naar de contouren onder de deken. ‘Wie 
ligt daar?’ 
De schrijver streek verward door zijn haar. Hij had 
hem een andere naam toebedeeld en het plot nam 
een onaangename wending. Het hoofdpersonage 

Reikend naar de suikerpot lag het lenige bovenlijf 
parallel aan haar bovenbenen. De verzorgde nagels 
als zachtroze schelpen sierden haar vingers waarmee 
ze elegant twee suikercapsules in het kopje deed. Ze 
roerde demonstratief lang. 
‘Is dit een hologram?’ Ze wuifde pauselijk door de 
ruimte en keek hem onderzoekend aan. 
Haar op het eerste gezicht aanwezige charme wekte 
ineens afschuw op. De brede strook huid tussen de 
ogen en wenkbrauwen associeerde hij met schilderijen 
van in brokaat geklede bleke vrouwen met lelijke 
vissenogen en afhangende schouders. Haar profiel 
was mooi, maar de hele ervaring was verkeerd.
‘Roc, toetsenbord.’ De projectie verscheen op het 
tafelblad.
‘Wat doe je?’ Ze vouwde haar handen rond het kopje.
Typend observeerde hij de transformatie.
Ze zette de koffie neer, schoof de mocassins uit, 
strekte haar benen en draaide rondjes met haar slanke 
enkels. 
Hij typte door. 
Ze trok haar benen zijdelings op de bank. De net nog 
op elkaar geklemde lippen vormden een glimlach. 
Haar mooie ogen had hij bewaard, de oogleden waren 
smaller, de wenkbrauwen fijngetekende boogjes, de 
lippen voller.
‘Wacht even …’ Hij typte de laatste verbeteringen.
Ze lachte kirrend. 
Haar bruine haren had hij in een wanordelijke knot 
geschreven, de ontsnapte krullen omkransten haar 
mooie gezicht. Ze was prachtig. 
‘Blijf je?’ Hij was benieuwd of zijn correcties invloed 
hadden op haar gedrag.
Ze rekte zich uit en geeuwde ongegeneerd. ‘Wie 
komen er nog meer?’
Hij liep naar de bar waar de fles wijn en zijn glas 
stonden, drukte op de schakelaar van de introkast en 
pakte een schone uit de openschuivende serviessectie. 
Hij zette de fles en de glazen op de salontafel.
Ze lag inmiddels met gesloten ogen languit op de 
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lag in een comateuze slaap, waardoor Ray’s rol als 
antagonist zinloos was.
Ray gaf een ruk aan de deken en staarde naar het 
slanke lichaam. ´Mooie vrouw.’
‘Nu wel,’ merkte de schrijver geërgerd op. ‘Slapend 
heb ik er niets aan.’
‘Ik kan wel iets bedenken.’ Rond Ray’s met stoppels 
omkranste lippen lag een perverse grijns. Hij draaide 
zich om en liep naar de zithoek. 
De schrijver dekte de vrouw toe en ging naast Ray op 
de bank zitten.
‘Wie komen er nog meer?’
‘Nog een tegenspeler en een bijfiguur,’ verzuchtte de 
schrijver.
‘Wat had je in gedachten?’ 
‘Ik ben bang dat ik het plot moet omgooien.’ De 
schrijver nam een flinke teug uit zijn glas en vroeg: 
‘Wijn?’
‘Heb je bier?’ vroeg Ray.
‘Nee. Bier van algen is smerig.’
‘Ga je iets met de vrouw doen?’ Ray schoof onderuit 
en keek de schrijver lodderig aan.
‘Niet in deze staat,’ antwoordde de schrijver. 
Vol walging staarde hij naar de man die de 
misselijkmakende geur van verwaarlozing uit-
wasemde. Om de spanning te doorbreken, liep hij 
naar de muzieksectie. Het retro soundsysteem was 
voorgeprogrammeerd, maar de situatie vroeg om een 
nieuwe selectie.
Elektronische klanken schalden door de speakers.
Ray keek geërgerd. ‘Wat een kolereherrie! Die muziek 
komt uit het stenen tijdperk.’
‘Uit 2005, zo oud is dat niet. Een jaar of 40,’ reageerde 
de schrijver gepikeerd.
‘Zo hoor je niet of er iemand voor de deur staat!’ 
schreeuwde Ray.
Ray had gelijk. Hij posteerde zich bij de deur en hield 
angstvallig de matglazen ruit in de gaten.
Een schaduw verscheen. 
Zijn hartslag versnelde. Was het degene op wie hij 

hoopte? Zou het kloppen? De schrijver grijnsde. Zijn 
gedachte dat het personage dit keer zou kloppen en 
ook daadwerkelijk ging kloppen, vond hij eerder 
hilarisch. Inmiddels maakte het hem niet meer uit. 
Wie er ook voor de deur stond, het verhaal kon niet 
slechter worden.
Hij opende de deur.
Het bloed in zijn aderen stolde. Vol afgrijzen staarde 
hij naar het creatuur dat in de deuropening stond; 
schrieler dan in zijn herinnering, de bleke gelaatskleur 
neigend naar blauw, gehuld in grauwe lompen. De 
zichtbare lichaamsdelen waren bezaaid met zweren 
en lappen rottend vlees. 
Ze schuifelde het lokaal in. 
De stank deed hem achteruitdeinzen. In zijn haast 
struikelde hij en zijn hoofd kwam in aanraking met 
de muur. Verdwaasd krabbelde hij overeind en als 
verlamd volgde hij de oude vrouw die hij in het 
verleden in de steek had gelaten. Dit kon niet waar 
zijn!
‘Waarom heb je een rottende zombie in het verhaal 
geschreven?!’ Ray stond geagiteerd op en schopte met 
een Jiu Jitsu trap de salontafel omver. Hij gromde als 
een beer, die tot het uiterste getart, met vlijmscherpe 
klauwen wilde aanvallen. 
Ontdaan observeerde de schrijver Ray’s uitbarsting 
van razernij. De kakofonie van brekend hout en 
versplinterd glas in combinatie met de snoeiharde 
muziek werd hem te veel en hij drukte zijn handpalmen 
tegen zijn oren.
Een spoor van slijmerig drab achterlatend, strompelde 
het creatuur naar het bed en staarde naar de rijzende 
en dalende deken, waaronder het hoofdpersonage 
haar plicht verzaakte. 
Duizelig door de aanvaring met de muur wankelde 
de schrijver naar de bank. De oplichtende letters van 
het toetsenbord naast de brokstukken op de vloer 
nodigden hem uit tot actie, een onderbuikgevoel 
meldde dat hij het verhaal op zijn beloop moest laten 
met alle gevolgen vandien.

vervolg  DE SCHRIJVER©vervolg  DE SCHRIJVER©
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Het nieuwe personage zat op de bank. De man droeg 
een baret, een kogelvrij vest en halfhoge laarzen. Hij 
kwam saluerend overeind en wachtte stoïcijns op 
orders. Aan zijn zijden hingen in holsters gestopte 
vuurwapens.
De zombie was bij de vrouw in bed gekropen. 
De schrijver besefte dat zijn verhaal een fiasco was.
‘Kun je hem meenemen? Ik heb er niks aan.’ Hij wees 
naar Ray, die naar de grond starend, ineengedoken 
nasnikte.
De soldaat salueerde, sloeg de snoodaard in de boeien 
en marcheerde, de passieve Ray met zich meesleurend, 
het lokaal uit. De soldatenlaarzen echoden ritmisch 
tot aan de hoofdentree.
Verslagen zakte de schrijver door zijn knieën, veegde 
het gebroken glas opzij en rangschikte zijn vingers op 
het toetsenbord. 
De zombie stapte uit bed en sjokte gelaten naar de 
uitgang. Het murmelende gedrocht liet een walgelijke 
geur van verrotting achter toen zij door de deur 
verdween.
Gedesillusioneerd besefte hij dat zijn verknipte 
verleden aan hem voorbij was getrokken. Zijn 
onderbewuste had zijn moeder als zombie opgevoerd. 
In de oorlog had een bom zijn ouderlijk huis deels 
verwoest en hij had de situatie aangegrepen om aan 
zijn moeders knellende liefde te ontsnappen. Zijn 
dominante broer, die in de huidige maatschappij 
floreerde, had zich als Ray aangediend. 
‘Kom je naar bed?’ Met een verleidelijke blik keek ze 
hem vanuit het bed ondeugend aan. 
Een golf van opwinding trok door zijn lichaam. ‘Ik 
kom, even dit afsluiten.’
Op het projectiescherm op de muur verscheen de 
vraag: ‘Wilt u dit document opslaan?’ 
Hij koos voor ‘nee’.  

‘Bekijk het maar met je kloteplot!’ riep Ray en hij 
rende door de openstaande deur de gang in. Zijn 
stappen galmden door het gangenstelsel.
De schrijver stond in dubio. Kon hij de slapende 
vrouw achterlaten met de weinig leven vertonende 
zombie om de achtervolging op Ray in te zetten? Hij 
was bezorgd over de ravage die de woeste man kon 
aanrichten, maar hij was ook verantwoordelijk voor 
de vrouw. Bovendien kon ieder moment het bijfiguur 
opdagen dat een bepaald plot verwachtte. Het risico 
dat de situatie uit de hand liep, werd met de minuut 
waarschijnlijker.
Hij schrok op uit zijn overpeinzingen door een 
oorverdovende explosie. De vloer schudde en 
vanuit de kern van het schoolcomplex kwam een 
bloedstollend gekrijs. Als een ronddraaiend mes in 
een open wond drong het kabaal zijn zenuwgestel 
binnen. De schrijver rende de gang in en ging op het 
tumult af.
Het gegil was overgegaan in gierende uithalen. 
Iemand jankte hartverscheurend. Het kwam uit de 
sportzaal. Hij drukte de lichtschakelaar in. De led-
buizen sprongen aan.
Ray zat met zijn armen rond zijn knieën geslagen 
in een poel van witte smurrie. Een uiteen gereten 
brandblusser spuugde een rest schuim uit. De 
schouders van de man schokten, de hysterische 
uithalen hadden iets dierlijks.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg de schrijver.
Ray keek op. Zijn huid glom van tranen vermengd met 
snot, het vocht in zijn opengesperde ogen vergrootte 
zijn pupillen. Hij leek op een schattig spookaapje.
Wadend door het schuim boog de schrijver zich over 
de man en trok hem overeind. Lijdzaam gaf Ray zich 
aan hem over. Schuifelend door de gangen, trokken 
ze een zompig spoor naar het lokaal.

vervolg  DE SCHRIJVER©
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Jaap Ferwerda schrijft naar 
eigen zeggen al ‘van in de wieg’. 
Na een gevarieerde en rijk 
gevulde carrière legt hij nu de 
focus volledig op het schrijven. 
Hoewel hij een nuchtere kijk 
op de dingen heeft, getuigt zijn 
verhaal van een zorgvuldige 
stilering en nauwgezette 
observatie. Daarbij ontbreekt 
milde ironie niet en ligt de 
humor verscholen onder een 
ontluisterend laagje condition 
humaine. Zijn verhaal ‘Tekening’ 
onthult hoe snel Grote Principes 
vervluchtigen wanneer geraakt 
wordt aan eigenwaarde en, tja, de 
portemonnee.
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Jaap Ferwerda

Bij ons thuis stond een beeldje vervaardigd uit duisternis. Als de 
conversatie over hel en verdoemenis, of de listen en lagen van den 
Boze ging, en dat gebeurde nogal eens, moest ik altijd aan dat beeldje 
denken. Het stelde een magere vrouw voor in een lang gewaad dat nog 
geen enkel bloot gaf, met een zonderlinge hoofdtooi, die mijn vader 
altijd aanprees om het vakmanschap van de houtsnijder. Ook daarover 
handelde de conversatie in mijn ouderlijk huis niet zelden, over Kunst. 
Natuurlijk wel alleen die met een hoofdletter K, andere kunst was geen 
kunst, mijn vader was daar zeer stellig in. Iemand die een potlood kon 
hanteren, was daarmee nog geen kunstenaar. Het draaide erom of hij het 
Hogere kon vastleggen - mijn vader sprak veel in kapitalen als het om 
het onstoffelijke ging - en of hij een Voortreffelijk Ambachtsman was. 
Alleen van Voortreffelijke Ambachtslieden viel Kunst te verwachten. 
Dit alles hoorde thuis onder het Welbehagen van de Heer. Wij moesten 
dan ook niet denken dat er bij ons iets anders over de drempel kwam. 
Elk siervoorwerp diende te worden beoordeeld op zijn Gehalte door 
iemand met Smaak, en dat was hij.

De duistere vrouw stond op de schouw opgesteld tegen de achtergrond 
van een diep donkerrode fluwelen lap die mijn moeder smaakvol aan 
twee punten had bevestigd zodat hij in wijde plooien afhing. Tegen dit 
decor was het beeldje bijna onzichtbaar geworden; boven de schouw 
viel naar mijn gevoel een zwart gat in de wand waarin rode vlammen 
een sombere verlevendiging aanbrachten, niet ongelijk aan de hel 
die mijn vader graag schetste. Alleen op de uitstekende delen waren 
glimlichtjes te zien. Die vormden samen een gezichtje dat afwisselend 
dreinend, opdringerig of wraakzuchtig stond. Ik bracht veel tijd door 
met het bestuderen van de gesteldheid in en om ons huishouden en het 
beeldje speelde daar een voorname rol in. Op dagen dat het wraakzucht 
uitstraalde, was er weinig hoop en ging alles mis. De laatste tijd kwam 
dat vaak voor.

https://www.youtube.com/watch?v=H1Z-cFZcZQI
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Wij hadden een matige relatie met de buren. Het 
waren oude mensen, Duifje en Uri Perlberger. Ik vond 
ze knorrig. Ze bewogen zich langzaam, allebei met 
een wandelstok en kwamen alleen op straat voor een 
bezoek aan de kruidenier die op de hoek zat. Als ik 
toevallig op straat speelde, keken ze mij met donkere 
ogen aan en wachtten tot ik groette voordat zij zelf 
iets zeiden. Meer contact leggen kwam niet in me op. 
Mijn vader daarentegen was af en toe bij hen te vinden 
en kwam dan opgetogen terug met mededelingen 
over de formidabele collectie Echte Kunst die deze 
mensen hadden. Schilderijen, tekeningen, grafiek, 
allemaal prachtig ingelijst. Hij noemde daarbij namen 
die mij niets zeiden. Alleen de naam Toorop is mij om 
een bepaalde reden bijgebleven. Mijn moeder deed 
dan van tuttut en keek verheerlijkt, ze zag graag dat 
mijn vader het naar zijn zin had.

Omdat de tijden zo waren, ging de familie Perlberger 
verhuizen. Een paar dagen voor hun vertrek kwam 
een officier aan de deur. Ik speelde op de stoep en 
zag dat Duifje opendeed en bevroor bij de aanblik 
van de lange Duitser. Het duurde enige tijd voordat 
zij zich weer kon bewegen en al die tijd hoorde ik hoe 
de officier haar vriendelijk toesprak. Ten slotte liet ze 
hem binnen. Die Duitsers waren zo kwaad nog niet, 
dacht ik bij mijzelf, en speelde verder. Ik had twee 
slakken gevonden die ik om het hardst liet kruipen. 
Ze begrepen er niet veel van, maar gaandeweg 
veranderde ik de spelregels waardoor de strijd toch 
ordelijk verliep. De Duitser werd een half uurtje later 
uitgelaten door Uri. Hij keek een beetje boos, hoewel 
de Duitser nog steeds de vriendelijkheid zelf was. Er 
werden geen handen geschud.
Ik werd binnengeroepen door mijn moeder, het was 
zaterdagmiddag en ik moest in bad. In de keuken werd 
de wasteil voor de helft gevuld met koud water waar 
ettelijke ketels kokend water aan werden toegevoegd. 
Terwijl ik met mijn bootjes zat te spelen, kwam mijn 

vader binnenstormen met het bericht dat die stomme 
Duitsers de kunstcollectie van de Perlbergers hadden 
meegenomen. Een auto was komen voorrijden, waar 
een soldaat alles ingepropt had, en ze reden vriendelijk 
wuivend weg terwijl Uri in de deuropening stond. Hij 
had meteen gevraagd wat er gebeurd was en Uri had 
met een stalen gezicht gezegd dat hij alles verkocht 
had. Hij ging nu toch weg en kon al die rommel niet 
meenemen.
‘Rommel zei hij,’ riep mijn vader. ‘Had hij het maar 
aan mij verkocht!’
‘Ach schat,’ zei mijn moeder, ‘daar hebben wij toch 
het geld niet voor.’
‘Janee, maar het ging ver onder de waarde. Die 
stomme mof heeft er een koopje aan. O, die prachtige 
Toorop!’
Daarop werd ik uit bad gehaald en gooide mijn vader 
de teil leeg.
In de dagen daarna werd er veel achter deuren 
gesmiespeld. Mijn vader verkeerde in hoge staat van 
agitatie, ook als hij niet smiespelde. Ik zag dat wel, 
hij ijsbeerde meer dan normaal, met zijn handen op 
zijn rug, af en toe hardop pratend tegen niemand. Dan 
stoof hij naar de keuken, deed de deur dicht en praatte 
op mijn moeder in die er kennelijk anders over dacht. 

Op een morgen leek het pleit beslecht. Mijn vader 
zag er weer hoogst tevreden uit en mijn moeder erg 
ongelukkig. Hij zette zijn hoed op, boog zich naar 
haar over en gaf haar een kus.
‘Met Gods hulp zal ik dit er waratje wel goed van 
afbrengen, vrouw,’ zei hij en mijn moeder slaakte een 
diepe zucht. Zij liet hem uit en ging bedrukt zitten 
kijken op de bank in de kamer met haar handen tussen 
haar knieën.
‘Wat is er mamma?’ vroeg ik.
‘Ach jongen,’ zuchtte ze, ‘je vader gaat naar de 
Duitsers.’ En daar bleef het bij. Ik ging in een hoekje 
zitten bedenken wat mijn vader bij de Duitsers ging 
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doen. Hij zou misschien een uniform aankrijgen met 
van die mooie glanzende laarzen. Dan liepen we wel 
een risico dat de mensen hem rotmof zouden gaan 
noemen. 
Uren later kwam mijn vader terug met een in kranten 
gewikkeld pak onder zijn arm en een opgetogen 
glimlach op zijn gezicht.
‘Het is gelukt, vrouw,’ riep hij al voor hij binnenkwam. 
In de huiskamer onthulde hij met sacrale gebaren de 
inhoud van het pak. Langzaam werd de ene krant 
na de andere afgepeld. Intussen keek hij naar het 
gezicht van mijn moeder om te zien of daarop al enige 
blijdschap was af te lezen. Mijn moeder bleef een 
zorgelijke frons houden. Ten slotte vielen de laatste 
windselen en kwam er een zwarthouten lijst aan het 
licht met een tekening in passe-partout achter glas.
‘En?’ zei mijn vader triomfantelijk. ‘De Toorop! De 
Toorop zelf! Vijfenzeventig gulden. Vind je hem niet 
prachtig?’ 
De tekening stelde een meisje voor dat aan tafel in een 
lijvig plaatjesboek bladerde. Achter haar was behang 
te zien, versierd met grote gestileerde bloemen en een 
dienblad met in het midden ...
‘Kijk pappa,’ riep ik, ‘dat is de ster van meneer en 
mevrouw Perlberger.’ Ik zag dat hij een beetje schrok. 
Mijn moeder vertrok haar gezicht even, maar boog 
zich bewonderend over de tekening.
‘Hij is wel mooi, man,’ zei ze. ‘Maar toch, 
vijfenzeventig gulden ...’
‘Welnee,’ zei mijn vader, ‘hij is wel tien keer zoveel 
waard. Eerst wilde die Duitser niet eens toegeven 
dat hij die kunst had. Hij loodste me snel mee naar 
een zijkamertje. Ik geloof dat de anderen er niet van 
mochten weten. En in dat kamertje nam hij me van 
hoofd tot voeten op alsof hij dacht: ‘Wat moet je nou, 
sloeber?’ Maar toen ik over die Toorop begon, keek hij 
plotseling op, zo van: Die man heeft er verstand van. 
En hij begon zich heel anders te gedragen, bood me 
een kop koffie aan, heerlijke koffie moet ik zeggen, en 

hij zei: ‘Doet u maar eens een bod,’ alles op z’n Duits 
hè, maar ik redde me prima. En ik zei: ‘Nee, eerst 
wil ik hem van dichtbij zien, of er niks aan mankeert 
en zo.’ Ik ben niet gek. Dat zei ik er niet bij, dat had 
hij wel begrepen. Ik voelde me ook heel veilig in de 
zekerheid van het geloof.’
Midden in zijn verhaal klonk er lawaai van buiten. 
Er stopte een vrachtauto voor de deur en we hoorden 
stemmen in het Nederlands en het Duits. Ik liep naar 
het raam en zei: ‘Meneer en mevrouw Perlberger gaan 
met de verhuiswagen mee. Ik ga kijken.’ En ik liep 
naar buiten, gevolgd door mijn vader en moeder. De 
vrachtauto had een zeildoeken kap en bankjes langs de 
kanten waarop mannen, vrouwen en kinderen zaten, 
allemaal met zo’n ster op als de buren. Ik vond dat 
ze er niet blij uitzagen en dat de Duitsers, die Uri en 
Duifje de laadbak in hielpen niet beleefd deden. Uri 
viel voorover tussen de benen van de mensen en de 
Duitsers keken niet of hij zich bezeerd had. Even later 
reed de vrachtwagen weg. Wij stonden op de stoep en 
wuifden, en onze oude buren wuifden terug.
Weer in de huiskamer was de feestelijke stemming 
van mijn vader verdwenen. De tekening werd tegen de 
muur gezet en mijn moeder ruimde de verpakking op. 
Pas na het avondeten legde mijn vader het kunstwerk 
op tafel en zei bewonderend:
‘Moet je die lijnvoering eens zien. Toorop, dat was 
pas een Kunstenaar. En een Ambachtsman hè, vergeet 
dat niet.’ Hij glimlachte vergenoegd: ‘Ik moest 
natuurlijk zwaar afdingen bij die Duitser, maar ik gaf 
geen krimp. Hij zag wel dat ik niet gemakkelijk ben.’
‘Ik denk,’ zei hij even later, ‘dat dit Charley voorstelt.’ 
En op de vragende blik van mijn moeder: ‘Charley, 
dat is de dochter van Jan, die is zelf ook gaan 
schilderen, wat grover dan haar vader. Ik weet niet of 
je dat wel Kunst kunt noemen.’ Hij liet een tijdje zijn 
blik over de tekening dwalen en zei: ‘Ik ben benieuwd 
of er nog iets achterop staat. Vaak gebruiken die 
Kunstenaars een blad aan twee kanten, hè. Ze zijn 
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sloeg een hand voor haar mond en zei: ‘Man toch.’
En daarop barstte mijn vader inderdaad in huilen uit.

De dag erna ging hij naar de ambachtsschool die 
was gevorderd als kazerne en ik moest mee aan het 
handje, ik vermoed als weekmaker. Hij vroeg belet bij 
de Duitser en werd toegelaten. Hij stak zijn verhaal 
af en wilde zijn geld terug. De Duitser moest alleen 
maar lachen. Wij gingen weer naar huis en mijn vader 
zei tegen mijn moeder: ‘Hij zei: ‘Sie hätten besser 
hinschauen sollen. Es war doch ganz klar Mensch.’ 
Hij ging aan tafel zitten met zijn hoofd in zijn handen 
en keek star voor zich uit, af en toe mompelend: 
‘Vijfenzeventig gulden, vijfenzeventig gulden ...’
Mijn moeder waagde zich niet in zijn nabijheid en 
hield zich de hele dag op in de keuken. Pas tegen de 
avond kwam hij weer in beweging. Hij stond op, pakte 
het zwarte beeldje van de schoorsteenmantel en hakte 
ermee in op de lijst met het kunstwerk tot de splinters 
hem om de oren vlogen. Zowel de lijst als het beeldje 
werden geheel vernietigd. Hij ging hijgend zitten en 
zei:
‘Zo denken wij hier over de Kunst.’ 
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arm en dan moeten ze wel. Nooddruft bepaalt vaak 
het Kunstenaarschap. Van Gogh, Rembrandt ...’
Met een schroevendraaier lichtte hij de nietjes, 
waarmee het karton aan de achterkant op de lijst 
was vastgezet, er een voor een uit, op zijn gemak om 
het genot zo lang mogelijk te rekken. Mijn moeder 
en ik keken gespannen toe. Toen het karton eenmaal 
verwijderd was, bleek er nog een dik papier ter 
bescherming van de tekening te zijn aangebracht. Ook 
dat werd door mijn vader weggenomen en eindelijk 
zagen we de achterkant van de tekening. Die was 
bedrukt met een breipatroon.
‘Ach,’ zei mijn moeder, ‘wat schattig, een babypakje.’ 
Mijn vader werd zo bleek als zeep. Hij kneep zijn 
lippen op elkaar, ademde zwaar door zijn neus en 
sperde zijn ogen wijd open.
‘Bedrog!’ riep hij en het klonk alsof hij ging huilen.
‘Maar het is toch Voortreffelijk Ambachtelijk werk,’ 
sprak mijn moeder bedremmeld. ‘Nee!’ kreet mijn 
vader. ‘Het is niks! Het is rommel! Het is drukwerk! 
Het is een re-pro-duc-tie! Ik ben besodemieterd! 
Het zijn die rotmoffen! Het zijn die rotjoden! 
Gooooodverdomme!’
Dit laatste was een woord dat ik nog niet eerder 
gehoord had. Ik begreep dat het erg was, mijn moeder 
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Ludwig Van Beethoven, dát was zijn held. In de vrachtwagen luisterde 
hij naar twee radioprogramma’s, afhankelijk van het land waarin hij 
reed. De actualiteitenzender van Vlaanderen of die van Frankrijk, en 
wanneer de ochtendspits voorbij was en beide zenders meer muziek 
gaven dan interviews, dan was het Der Ludwig die zijn goedkeuring kon 
wegdragen. Voor de rest was het cultureel niet bijster gesteld met Fred. 
Thuis luisterde moeder naar ABBA en Barry White en pa keek naar de 
kwalijke fratsen van Benny Hill. Hij luisterde en keek mee zonder zich 
vragen te stellen. Als ma en pa zich goed voelden en soms eens lachten, 
was hij ook gelukkig. 

Van Beethoven kwam in zijn leven als een onweer na een snikhete 
zomerdag: onverwacht en hevig. De kennismaking met de geniale 
woesteling gebeurde via zijn Vijfde Symfonie of, zoals de man op de radio 
met enig ontzag in zijn stem aankondigde: ‘de noodlotsymfonie’. Ervoor 
had de deejay ‘Roll over Beethoven’ gedraaid van Chuck Berry. Wilde hij 
zijn bredere muzieksmaak etaleren? Was hij zelf het lichtere genre even 
beu? Feit is dat daarna de begintonen uit de transistor rolden die naast het 
zelfrijzend bakmeel in de keuken stond. TA DA DA DAAAAA! Ma keek 
verstoord op van haar Libelle en stond op om van kanaal te veranderen. 
De kleine Fred, twaalf jaar en in de weer met zijn meccanobouwdoos, 
sprong overeind en riep: ‘Wacht even! Wat is dat?’ 
‘Een dooie dove componist. Dove dooie componisten maken lawaai, 
wat anders.’ En hop, vijf seconden later zongen de rosse en blonde van 
ABBA ‘Thank you for the music’. Zal wel zijn, dacht Fred en ging naar 
buiten. Het was midden in de vakantie en na de zomer zou hij naar het 
eerste jaar hoger onderwijs gaan. Ernaar uitkijken deed hij niet echt. De 
beginnoten van Van Beethovens Vijfde dreunden de hele tijd door zijn 
hoofd. Hij moest er meer van weten. Zonder het te beseffen, was hij naar 
de school gewandeld die nu een desperate indruk maakte. Ernaast lag de 

Marc Kerkhofs
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Voor één keer verschuilt 
Marc Kerkhofs zich niet achter 
pompeuze pseudoniemen. 
Misschien omdat zijn verhaal 
'Lode' hem na aan het hart ligt? 
Of kon hij zo voor de vuist weg 
geen van de pot gerukt personage 
bedenken? Wie zal het zeggen. Als 
drijvende kracht, samen met Mili 
van Veegh, achter Hostwriters, 
vindt hij af en toe tijd om een 
verhaal te schrijven, waarvan akte. 



TWIST eMagazine - 22 -

Wanneer Ritchie Valens zijn keel openzette, werd in 
een mum van tijd een kring gevormd op de dansvloer. 
De ‘kuskesdans’ was een vast, ja, bijna noodzakelijk 
ritueel voor de feestgangers om aan een lief te geraken. 
De ‘kuskesdans’ was de Tinder van toen. Fred had niet 
te klagen tijdens dat ritueel. Vaak werd hij eruit gepikt 
door meisjes die wel wat zagen in de stille jongen die 
bovendien niet stonk naar verspild bier.

Ludwig Van Beethoven werd intussen voor hem wat god 
is voor een katholiek. Hele gesprekken voerde hij met de 
titaan. Bovendien was het veilig: de man was dood en 
doof. Je kunt wel zeggen dat het Ludwig in hoogsteigen 
persoon was die hem deed kiezen voor het eenzame 
beroep van internationaal vrachtwagenchauffeur. Zijn 
vader was zelfs opgetogen toen hij het aankondigde.
‘Pa, ik ga voor een rijbewijs DE. Ik wil met de camion 
rijden.’
‘Is dat duur?’
‘Ik kan beginnen bij transport Schoeters. Zij betalen de 
opleiding.’
‘Goed jong. Lijkt me plezant werk.’
Moeder had wat meer bedenkingen. ‘Dan ben je dagen 
van huis. Dat gaat Dina niet fijn vinden.’
‘Als Dina en ik willen trouwen, ma, moet ik centen 
hebben en werk.’ 
Ma knikte en glimlachte. Hij wist wat moeders graag 
horen. Dat het hem te doen was om alleen te zijn zodat 
hij kon luisteren zonder zich te verantwoorden, hield 
hij voor zichzelf. Van Beethoven leek toch wel een 
taboetje te zijn. Hij maalde er niet om, blij als hij was 
een aanvaardbaar compromis gevonden te hebben. 
Eigenlijk begon daar de echte verdieping in het werk van 
de Duitse componist, in de cabine van zijn vrachtwagen. 
De Eroïca, de Pastorale, de ‘Ode an die Freude’, hij 
kon ze op den duur gedetailleerd meeneuriën, zong de 
tekst van Schiller, zowel de bas- als de sopraanpartijen, 
kortom, in zijn cabine voelde hij zich als een dirigent 
in de orkestbak, zwaaiend met een baton die hij buiten 

kleine dorpsbibliotheek waar licht brandde. Zijn hart 
ging een fractie sneller slaan en hij ging naar binnen.

Het eerste wat hij leerde was dat Ludwig niet ‘Von’ 
maar ‘Van’ Beethoven heette. Met rooie oortjes las 
hij in het dikke boek over de componist. Als aan 
iemand zulk een dik boek gewijd werd, moest hij 
wel belangrijk zijn geweest. Ludwig was afkomstig 
uit Mechelen, vandaar de ’Van’ in zijn naam. Negen 
symfonieën, één opera, pianowerk … en zo kwam 
het dat Fred tegendraads puberde. Geen posters aan 
de muren van blitse bands, geen lange haren om zijn 
ouders tegen de haren in te strijken, geen revolterend 
gedrag, nee. Hij spaarde zijn zakgeld, kocht een 
knaloranje platenspelertje en snuisterde in de rekken 
van de muziekhandel drie dorpen verderop tussen de 
summiere klassieke muziek naar concerten van zijn 
nieuwbakken held. De man achter de kassa vroeg 
of hij de elpee moest inpakken als cadeau en keek 
vreemd op toen de knaap zei dat het voor hemzelf 
was.

Wat er aan de hand was met hun zoon, wisten zijn 
ouders niet en het interesseerde hen niet echt, blij 
als ze waren dat hij niet met foute vrienden optrok, 
baldadigheden uithaalde of meisjes bezwangerde. 
Vader kon blijven lachen met Benny en moeder kon 
blijven wegdromen van Björn. 
Nu was Fred niet wereldvreemd en ging wel 
degelijk naar fuiven en meisjes interesseerden hem 
echt wel, alleen … hun adoratie voor AC/DC, die ze 
headbangend op de dansvloer uitten, bier verspillend 
uit de glazen die ze krampachtig vasthielden, of de 
meisjes die wilden jiven op Marianne Rosenberghs 
‘Ich bin wie du’ … nee. Hij was niet zoals zij. Zijn 
‘vrienden’ wisten van zijn vreemde voorkeur voor 
Van Beethoven en plaagden hem ermee, voor de rest 
lieten ze hem met rust. Het enige nummer dat hij 
wel kon waarderen op zulke fuiven was ‘La Bamba’. 

vervolg  LODE© vervolg  LODE©
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medeweten van Dina had gekocht. Het hoeft geen 
verwondering te wekken dat zijn eerste zoon, na enig 
aandringen van zijn kant, de naam Ludo kreeg. De 
naam Lode voor zijn tweede zoon kreeg hij echter 
niet verkocht aan Dina die resoluut voor Michaël 
koos. Op zijn Engels, welteverstaan. 
Zij kende wel de vreemde muzikale voorkeur van 
haar man, maar dat nog liever dan een vent die ieder 
weekend naar het café ging. Van Beethoven was 
raar, verder ongevaarlijk.

Hun eerste grote buitenlandse vakantie ging naar 
Wenen. Ze bezochten er de monumentale grafsteen 
op het Zentralfriedhof, al wist hij wel dat het niet 
echt Van Beethovens graf was. Ze bezochten het 
huis waar hij zijn meesterwerken componeerde. 
‘Ik snap niet goed waar jouw gedweep met Von 
Beethoven vandaan komt.’
‘Ván, Dina, Ván Beethoven.’
‘Hoezo, Van? Hij is toch een Pruis?’
‘Zijn bompa was van Mechelen.’
‘Van Mechelen? Waarom heet hij dan Van 
Beethoven?’
‘Mechelen, bolleke, de stad. Hij is afkomstig uit 
Vlaanderen.’
‘Dan noem ik hem gewoon Beethoven zonder Van. 
En daarom hoor je hem graag?’
‘Nee. Hij raakt iets in me, telkens weer. Ik kan het 
niet uitleggen. Soms, als ik onderweg ben, grijpt het 
me zo bij de keel dat ik er bijna van moet wenen. 
Zijn muziek … net als mijn gedachten, het gaat alle 
kanten uit, het is een chaos, en toch één geheel. Hij 
maakt een vuist naar god en laat een madeliefje de 
koningin zijn van de weide. Van Beethoven is als 
graaien met je blote handen in de zwarte aarde, 
eraan ruiken en de drang weerstaan er een hap van 
te nemen.’
‘Beethoven maakt je gek, dus?’
Hij schudde zijn hoofd met een glimlach die 

eeuwenoud leek. ‘Nee, andersom. Hij weerhoudt me 
ervan gek te worden.’
‘Je bent een vreemde man, Fred. Ik vraag me soms af 
of ik niet te simpel voor je ben.’
Hij wreef berustend over haar schouder. ‘Maak je 
geen zorgen. Ik weet in ieder geval dat ik te simpel 
ben voor Van Beethoven, dat belet me niet ernaar te 
luisteren, zijn muziek proberen te begrijpen. Zie je, ik 
weet niets van contrapunten en tertsen en kwinten, ik 
weet alleen dat het iets met me doet.’

Fred reed zich te pletter tegen een brugpijler, net 
voor Lyon. De omstandigheden waarin het ongeluk 
gebeurde, werden nooit echt opgehelderd. Was hij in 
slaap gevallen? Moest hij uitwijken voor een obstakel? 
De baton die op zijn ereplaatsje lag op het dashboard, 
had zich met noodlottige wellust in zijn oog geboord, 
helemaal tot in zijn hersenen. Een enkeling dacht aan 
een wanhoopsdaad en was zo kies daar niets over te 
zeggen tegen de lamgeslagen weduwe. De politie wist 
haar te vertellen dat de Vijfde van Van Beethoven uit 
de boxen schalde toen de brandweer hem uit het wrak 
haalde. Nog geen maand ervoor had hij gekscherend 
aan de ontbijttafel gezegd dat als hij begraven werd, 
hij wilde dat ‘Ode an die Freude’ werd gespeeld. Zij 
was toen in haar laatste weken van zoon nummer 
drie. Op de avond van de bevalling verenigde hij zich 
met zijn hoogstpersoonlijke god. De mensen die hem 
kenden, spraken van de grilligheden van het lot.

Op de begrafenis was de kerk te klein en Dina had 
het klaargespeeld de pastoor over te halen Ludwig 
Van Beethoven te spelen. De duffe dorpsherder wilde 
het plaatselijk koor iets laten zingen; Dina was niet 
te vermurwen. Tijdens de uitbundige finale van De 
Ode brak het zonlicht door de wolken heen, viel 
op de gebrandschilderde glasramen en baadde de 
bruine doodskist in een explosie van kleurig, dansend 
licht. Sommige mensen konden zweren dat ze iets 
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zagen opstijgen vanuit de kist in die zuil van licht. 
De donderende tonen stierven uit, het was doodstil 
in de kerk. Dina zat vooraan met het bundeltje mens 
in haar armen dat ze een week daarvoor het leven 

had geschonken. Aan de baby ontsnapten fortissimo 
spetterende majeurakkoorden.
‘Sst, stil maar Lode. Het is goed. Alles is goed.’

vervolg  LODE©
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Schrijvers zijn vreemde wezens, 
rare bietekwieten, wereldvreemde 
warhoofden, extravagante 
paradijsvogels, mensenschuwe 
kluizenaars. Vraag aan de 
gemiddelde persoon op straat 
welke beelden opdoemen bij het 
metier schrijver, en je krijgt een 
scala van bovenstaande al dan niet  
platgetreden clichés.

Het is welhaast een anachronisme in deze tijden van met de 
lichtsnelheid reizende nieuwsfeiten om je maanden, ja, zelfs jarenlang 
bezig te houden met één schrijfwerk. Het is ongewoon, het heeft iets 
dwangmatigs, er moét wel iets aan de hand zijn met zo’n schrijvend 
mens. Wees gerust, het is van alle tijden. Schrijvers zijn gek, profetisch, 
geniaal, dom, doodgewoon, slim, grappig, zuur, vervelend, gevat … 
mensen, nietwaar?

Neem nu een Wolfgang Goethe, hij schreef ooit een ellenlange brief 
aan een vriend en verontschuldigde zich in het post scriptum als volgt: 
Het spijt me vanuit de grond van mijn hart dat ik je zulk een lange brief 
stuurde, maar ik had geen tijd om een kortere te schrijven.

***

De eerste keer dat de Italiaanse schrijver Umberto Eco Parijs bezocht, 
liep hij alleen door straten die de middeleeuwen hadden overleefd. Hij 
studeerde destijds middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van 
Turijn en was geobsedeerd door het tijdperk.

***

Over Schrijvers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
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De Victoriaanse romanschrijver Anthony Trollope 
liet zich door zijn bediende elke dag om half zes 
wakker maken met een kop hete koffie. Vervolgens 
schreef hij drie uur voordat hij naar zijn dagelijkse 
baan op het postkantoor ging. Trollope produceerde 
doorgaans 250 woorden per kwartier.

***

Giacomo Casanova schreef, als bejaarde, zijn epische 
autobiografie ‘Geschiedenis van mijn leven’ uit pure 
verveling. 

***

De Amerikaanse auteur Ernest Hemingway stal ooit 
een urinoir uit de Sloppy Joe's Bar en nam die mee 

Vervolg   Over schrijvers

naar zijn huis in Key West. ‘Ik heb hier geld genoeg 
gespendeerd en weggezeken dat ik dit urinoir wel 
mag meenemen,’ stelde hij. Tegenwoordig kunnen 
bezoekers dit beroemde urinoir nog steeds zien in het 
Hemingway Museum in Key West, dat al snel werd 
omgevormd tot een tuinfontein.

***

De een gaat wandelen om inspiratie te krijgen, de 
ander gaat drinken. D.H. Lawrence had zo zijn eigen 
manieren; hij klom naakt in moerbeibomen om zijn 
verbeeldingskracht te stimuleren. 

***

Geïnspireerd of profetisch? De parallellen tussen John 
Brunners roman ‘Iedereen op Zanzibar’ uit 1964 en 
de huidige tijd zijn opmerkelijk. Deze dystopische 
toekomstroman speelt zich af in 2010, voorspelde 
de opkomst van China, de vorming van de Europese 
Unie, overbevolking, Viagra, en een president met de 
naam … Obomi.

***

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Trollope
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://nl.wikipedia.org/wiki/D.H._Lawrence
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Brunner
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Brunner
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De Duitse dichter Gottlob Wilhelm Burmann (1737 
– 1805) zal niet bij velen een belletje doen rinkelen. 
Een opmerkelijke uitgave zijn zijn gedichten zonder 
de letter 'r' (uit 1788), een bundel lipogrammen. ‘Een 
probeersel,’ volgens hem, ‘om te zien of de Duitse taal 
zonder 'r' zachter zou zijn.’ Beweerd wordt dat hij de 
'r' ook niet meer uitsprak en zijn achternaam zeventien 
jaar lang weigerde uit te spreken. Saillant detail: Hij 
was in een langdurige dichterlijke vete verwikkeld 
met Anna Louisa Karsch, Die Karschin. Toen zij van 
zijn armoede hoorde, stuurde ze hem heimelijk geld 
voor zijn levensonderhoud. Burmann kwam achter de 
bron van dat geld, aanvaardde het en zei: ‘Kwam het 
van een vriend, ik zou het zeker niet aannemen, omdat 
het van een vijand komt, zal ik het, om de draak met 
haar te steken, mij laten welgevallen". Hij betaalde 
zijn schulden, kocht nieuwe kleren en verbraste de 
rest van het geld bij een banketbakker.

***

Victoriaans schrijver Thomas Carlyle leende zijn 
eerste versie van ‘De Franse Revolutie’ in 1835 uit 
aan vriend en collega-filosoof, John Stuart Mill. 

Carlyle keerde terug naar Londen om zijn manuscript 
op te halen waar een ontstelde Mill bekende dat hij het 
document per ongeluk had verbrand. Onaangedaan 
reproduceerde Carlyle de volledige tekst van 800 
pagina's, publiceerde deze in 1837 en kreeg veel 
bijval.

***

Teruggetrokken, iemand? Emily Dickinson was 
een van de meest teruggetrokken dichters in de 
Amerikaanse literatuurgeschiedenis. Van de jaren 
1850 tot aan haar dood verbleef ze voornamelijk in 
het huis van haar familie en ging alleen naar buiten 
om voor de tuin te zorgen. Ze kwam niet eens uit haar 
slaapkamer op de bovenverdieping om de begrafenis 
van haar vader beneden bij te wonen.

***

 
 
 
Victor Hugo hikte tegen de deadline aan van zijn ‘De 
bultenaar van de Notre Dame’. Hij sloot zich op in 
zijn kamer met alleen een sjaal, papier en een pen. 
Daar bleef hij tot hij klaar was, ondanks het feit dat het 
vroor dat het kraakte. Nog over Victor Hugo: iedere 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Wilhelm_Burmann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle_(schrijver)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
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schrijver wil weten hoe zijn of haar werk door het 
publiek ontvangen wordt en op dat vlak was Hugo, 
hoe succesvol ook, geen uitzondering. Om de reacties 
van het publiek te weten op zijn pas verschenen 
roman ‘Les Misérables’, stuurde hij een brief naar 
zijn uitgever met alleen een vraagteken. De uitgever, 
in antwoord op het doorslaande succes van het boek, 
stuurde een brief terug met slechts een uitroepteken.

***

Durante di Alighiero degli Alighieri (1265 – 1321), 
Dante voor de (literaire) vrienden en bekend om zijn 
magistrale ‘La Divina’ Commedia beschikte over 
een uitzonderlijk geheugen. In de dagen dat zijn ster 
begon te rijzen in Florence was het gebruikelijk dat hij 
op straat werd aangesproken. Op een dag vroeg een 
vreemdeling: ‘Wat is het lekkerste eten ter wereld?’ 
Zonder aarzelen antwoordde Dante: ‘Een ei.’ Een jaar 
later botste diezelfde vreemdeling wederom op straat 
tegen Dante op. ‘Met wat?’ vroeg de man. ‘Met zout,’ 
antwoordde Dante die de man onmiddellijk herkende 
en zijn vraag van een jaar ervoor.

***

 

De aanhouder wint, laat het een les zijn voor de 
aspirant (en zelfs geroutineerde) schrijver. Marcel 
Proust stuurde in 1912 het eerste deel van zijn 
bekendste werk ‘À la recherche du temps perdu’ naar 
uitgever Fasquelle. De manuscriptbeoordelaar aldaar 
stond er negatief tegenover en beweerde geen flauw 
idee te hebben waar het over ging. Dan maar naar 
Nouvelle Revue Française, een meer intellectueel 
georiënteerde groep, onder leiding van André Gide en 
de beheerder Gaston Gallimard. Gide kende Proust 
en had een hekel aan zijn snobisme. Snob of niet, 
Proust zette door en stuurde zijn werk naar uitgever 
Ollendorf. Die wees het af met de intussen beroemd 
geworden passage: Ik ben misschien heel dom, maar ik 
kan niet begrijpen hoe deze man dertig pagina's nodig 
heeft om te beschrijven hoe hij in zijn bed woelt en 
draait voordat hij in slaap valt. Na deze mislukkingen 
wendde Proust zich tot de jonge uitgever Bernard 
Grasset en bood aan om zelf de kosten te betalen 
om zijn werk te publiceren en ermee te adverteren. 
Grasset accepteerde zonder ook maar één pagina van 
het werk te hebben gelezen.

***

Vervolg   Over schrijvers
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Het lantaarnlicht valt door het raam op Jacomines handen die op 
roestbruine schollen lijken. Ze ligt over de vloer, haar enkel verzwikt. 
Kramp trekt door haar buik, zoals altijd.
‘Corneel, ben je daar?’ Een antwoord hoort zij niet, hij is vast naar de 
haven gegaan. Het huis is koud zonder hem. Ze zou hem willen strelen 
zoals ze vroeger deed. In het warme bed, vlak na hun trouwen, was zijn 
hoekige lichaam zacht geworden en fluisterde hij: ‘Mien van mij.’ Als zij 
’s morgens wentelteefjes maakte voordat hij naar de afslag ging, draaide 
hij haar in het rond. Zijn ogen waren verwachtingsvol en hij noemde haar 
pand.

De eerste jaren maakte zij deegpoppetjes. Met een stopnaald gaf zij vorm 
aan de gezichtjes, boetseerde jubelteentjes en melkboerenhondenhaar. De 
rij gebakken poppetjes werd langer en Corneel zei geen lieve woordjes 
meer. Hij liep ’s avonds wijdbeens weg, even naar Kniertje. Haar kind 
was krap vijf maanden na haar plotselinge trouwen met die jongen van 
Spaans geboren. Asgrauw was haar Corneel geworden toen hij hoorde 
over haar dood. Ze was aan klonterend eiwit in d’r hersens gestorven.

Snoet, haar vriendin, was toen vaak gekomen, ook op de dag dat ze 
kapucijners met spek van de muur schraapte. Lieve Snoet, waarom heb ik 
je niet teruggezien? De laatste keer dat ik je zag, dronken we thee op een 
terras. Het leek alsof je iets wilde zeggen. En toen ik het vroeg, ontweek 
je mijn ogen. Ik vond het zo raar dat je Corneels zakdoek in je tas had.

Jacomine trekt zich op een stoel. Haar nagel vindt een scheur in het 
tafelzeil; de losgekomen draadjes voelen zacht aan. Zij zit op de plaats 
waar het jong van Knier jaren heeft gezeten. Corneel gaf om hem. Die 
blik, zo glanzend. Het doorslaan van het deeg kwam in de plaats van haar 
verlangen waar de werkbank van ging trillen. Corneel had geschreeuwd: 
‘Mien, kap met die klereherrie.’ Hoe vaak had het kind Jan in de zak 

Mili van Veegh

Het einde nadert, niemand 
ontkomt eraan. Kerst, Nieuwjaar, 
feest van licht, feest van vreugde. 
Bestaat er een betere manier dan 
afsluiten met een kerstverhaal? 
Twist zou Twist niet zijn als ook 
hieraan geen twist wordt gegeven. 
In 2015 schreef Mili van Veegh 
haar Scheveningse versie van een 
kerstverhaal en dan weet je dat je 
veel meer krijgt dan je verwacht. 
De beelden die ze oproept, zweven 
voor je geestesoog, dalen in met 
een onherroepelijke melancholie, 
schuren langs de randen van je 
verbeelding en ondersteunen het 
taalspel dat zo typisch is voor haar 
werk. Bijna kerst, ja, hoe dan ook, 
bijna kerst.
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bij haar gegeten die Corneel met zijn visdraad in 
plakken sneed? Zou ze dit voor kerstochtend voor 
hem maken, met een warme saus van stroop en 
boter, of zou hij dan denken aan de dag dat-ie de 
jongen dealend in de haven zag? ‘Penozejong’, 
was het enige dat-ie had gezegd.

Die dagen boende ze het huis met heel haar hebben 
en houwen. De koperen deurknop glansde en ook 
de lampen. Corneel zag het niet en nam haar 
ruw, bij tijd en wijle. Hij lachte haar uit om haar 
ingescheurde nagels. Zij werd mager en van haar 
bloedverlies wist hij niet. De jaren daarna waren 
voorbijgekropen. Hij werkte, kwam laat thuis tot 
hij niet meer hoefde te werken. Toch was hij iedere 
ochtend weggegaan.

Haar handen worden rusteloos. Zij heeft zo weinig 
te doen de laatste tijd. Corneels kleren hangen 

schoon in de kast en zijn schoenen staan gepoetst op 
een rij. Heeft ze zijn broek voor kerst al opgeperst?
Jacomine wil dat hij het kerststukje ziet dat zij van 
de buurvrouw kreeg. En ook de kaart van haar zus 
die al veertig jaar in Nieuw-Zeeland woont. Zij wil 
zijn hand vasthouden, de rimpels in zijn gezicht tellen 
en horen dat hij pand tegen haar zegt. Zij wil hem 
zeggen hoe zeer het doet dat haar buik leeg bleef. Het 
is Kerst, feest van vergiffenis, licht en vrede.

Zij dekt de tafel met het servies dat ze voor haar 
trouwen van haar moeder kreeg. Net als in haar, zitten 
er barstjes in. Het mooiste bord zet ze voor Corneel 
neer zoals ze gewend is.

Op het bijzettafeltje doet ze de kaars aan. Ze glimlacht. 
Dan buigt ze zich en blaast op het vlammetje zo 
zachtjes als een moeder haar kind kust. Het licht laat 
zien hoe lief Corneels gezicht is, hoe lief hij was. 

Vervolg BIJNA KERST    Mili van Veegh©

Foto: Snoet Boutier
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Voor degenen die het weten, is er elke dag op de 
Hostwriters Facebookpagina en de Hostwriters 
website, een schrijfolijf te vinden. Een jaar lang 
citaten van bekende en minder bekende schrijvers, 
gedebiteerd door Marijn in de gezellige warmte 
van een knus theatertje. Mét zijn onafscheidelijke 
humeurige kat op schoot.

Stilaan loopt 2021 op zijn einde en daarmee ook de 
dagelijkse schrijfolijf. Hostwriters zouden Hostwriters 
niet zijn, mochten ze intussen echter niet aan andere 
projecten werken. Wat deze projecten zijn, wordt ter 
zijner tijd prijsgegeven. 

Nu we toch hier zijn, en wanneer zal zich die 
gelegenheid dit jaar nog voordoen, wensen we onze 
lezers, auteurs, belangstellenden en iedereen die we 
verder vergeten zijn, een loeier van een afsluiter van 
dit enerverende jaar en een werkelijk adembenemend, 
onstuimig, gesjeesd en vooral plezierig en gezond 
2022. We houden er pas mee op als jullie ons kotsbeu 
zijn. En dan nog …

Voor de rest: houd het gezellig, liefdevol, vredig en 
aangenaam. Tot volgend jaar! 

mailto:info%40hostwriters.nl?subject=Prijsvraag%20TWIST%20kwartaal%203
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