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Marnix Peeters. Het bevat zijn twaalf meest gelezen Zenocolumns van 2019, plus een nooit eerder gepubliceerde
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Ge kunt alles

JANUARI
Vorige zaterdag waren wij bij mijn goede vriend Alain
op bezoek geweest, die op drie kwartier rijden van het
bergdorp een finca runt. Hij heeft een olijfgaard, vijf
honden, twee katten, zes paarden en een ezel. Hij draagt
een ruitjeshemd en een wollen boerenkiel. Zijn dochter
Julia was ook van de partij — zij is twintig en zij studeert in
Schotland iets met dieren, haar idool is Jane Goodall.
Je wou toch dat je op je twintigste was zoals Julia, zei
mijn vrouw toen wij door de Spaanse nacht terug naar ons
huis reden. Eigenzinnig, helder denkend, van geen kleintje
vervaard en van niks bang. Ze gaat in Griekenland
schildpadden redden en ze deed een jaar vrijwilligerswerk
in Ecuador. Ze is op geen enkele manier bezoedeld door
de Vlerickgedachte, de rendementen van malle Paul laten
haar koud, ze beseft dat de wereld haar dorp is maar dat ze
daar vooral geen misbruik van mag maken en dat dat haar
geen enkele macht over anderen geeft, noch het recht om
inhalig of arrogant te zijn. Ze gaat iets met haar leven doen
dat niets te maken heeft met geld verdienen, goed
vergaren en je eigen hachje redden.
De meesten van ons worden van kindsbeen af de
andere kant opgestuurd, zei ik. Met goede bedoelingen,
maar toch. Voor jezelf zorgen, niks prijsgeven, het ver

schoppen, rapper zijn dan een ander. Je mag al blij zijn dat
je in de loop van je leven gaat beseffen dat het over heel
ándere dingen gaat, en dat je er vervolgens in slaagt om al
die eerstewereldballast van je af te werpen. Intussen heb je
wel járen verloren met het najagen van een hoop doelen
waar je geen fluit aan hebt, intussen troost puttend en
afleiding halend uit dingen waar je aan het eind van de rit
alleen maar van kunt denken: wat heb ik eraan gehad?
Misschien is “verloren” een verkeerd woord, zei mijn
vrouw. Je leert er immers van. En misschien kan het geen

kwaad, of is het zelfs goed om eerst een eind de verharde
weg te volgen, dan weet je tenminste hoe het daar aan
toegaat en ben je zekerder van je stuk als je dan je eigen
pad kiest.
Hoe dan ook, zei ik, Julia en haar ouders zijn een levend
pleidooi voor durf, een schitterende aansporing om
nieuwsgierig te zijn en nooit te denken: ja maar, mijn
pensioen. De uitdrukking “ja, maar” zou moeten verboden
worden. Ze wordt altijd gevolgd door iets kleinschaligs, iets
ongelukkigs. Het geknarsetand dat uit de graven opstijgt is
oorverdovend. Tranen van wroeging en spijt huilen de
doden, om alle keren dat zij “Ja, maar” hebben gezucht, of
“Ge kunt toch moeilijk”. Dat is nog zo’n uitdrukking van de
duivel. Ge kunt alles. Alles is interessant, meeslepend en
verrijkend en niets is moeilijk. Alles ligt binnen handbereik
en is eenvoudig verkrijgbaar door er luidop “Ja” tegen te
zeggen. Zonder “Maar ik moet mijn huis nog afbetalen”. Uw
huis is niet interessant.

Mogelijk tipsy

FEBRUARI
Het plezierige aan het boek over mijn moeder is dat er
heel diverse media in geïnteresseerd zijn. Kerk & Leven
heeft over Natte dozen nooit geschreven, maar over een
ingetogen boek over een mooie, eenvoudige vrouw
wilden ze graag een interview doen. Het was een
uitstekend gesprek met een heel goede journaliste,
Jozefien.
Het ging ook voor een stukje over God. Ik had het er
vorige week op deze pagina’s al met Mark Coenen over:
hoe ik vorige zomer, toen het de hele tijd zo’n prachtig
weer was, wel eens samen met mijn vrouw in de tuin zat na
te gloeien van de heerlijke dag, en dat ik zei: ‘Dat is dankzij
ons ma’. Ik geloof niet dat de doden zeggenschap hebben
over het weer, maar ik geloof wel dat mijn moeder die
heeft. Als het goed uitkomt, als het warm en weldadig is.
Het is een heel bijzondere, ridicule vorm van troost. God
bestaat als hij van pas komt — als hij je kan doen lachen.
Ik vroeg mij af of dat niet te twijfelend klonk voor Kerk &
Leven, maar Jozefien zei er niets over.
Nu is het wachten op wat de lezer ervan vindt. De
Zenostukjes die ik over haar schreef, bleken nogal wat
mensen te beroeren — je ouders die sterven, het is voor
iedereen een onvermijdelijkheid, en vaak ook een bron

van verwarring; je hebt misschien niet de allerbeste band
met elkaar of er is wat onverschilligheid ingetreden, maar
je beseft tegelijkertijd dat de natuur je aanjaagt, dat
verdriet geen multiplechoicevraag is, dat je niet kunt
zeggen: doe mij maar lekker dat milde daar. Als kind ben
je veroordeeld tot een zekere mate van liefde, en dus ook
van pijn. Zolang die niet geleden is — lees: zolang die
moeder leeft — blijft die pijn altijd in een donkere hoek van
de kamer op je staan wachten, onvoorspelbaar en
onontkoombaar. Je zou bijna zeggen: zwaar ademend. Je
wordt er gewend aan maar je weet dat het een schurk is.

Zo’n boek over je moeder schrijven is aan de ene kant
zeer louterend, doordat je alle dingen nog eens op een
rijtje zet en verwerkt, en aan de andere kant is het een
bezoeking, doordat je te pas en te onpas en vaak op
commando — als er een drukproef moet worden

doorgelezen — die kerker weer in moet. Ook op dagen dat
je daar geen behoefte aan hebt, dat de zon over de
besneeuwde akkers schijnt en je je verlekkert op de kip
met linzen die je in gedachten had. Dan moet je weer met
je dode moeder aan de slag, herbeleven hoe het begon en
vooral hoe het eindigde, op zoek gaan naar oude foto’s en
telkens opnieuw beseffen hoe kort geleden het is dat zij
negentien was. Onscherp en blozend kijkt zij in de lens,
mogelijk tipsy. Zeker gelukkig.
Ik weet niet hoe straks de balans tussen de loutering en
de gedwongen opnames zal zijn. Dat zullen we dan wel
weer zien.

Semper fuerimus

MAART
Tegen eind februari — als de rug van de winter
gebroken is, schreef iemand — is het vertrouwen van de
vogels in de mens alweer sterk toegenomen. Als ik met
mijn emmer de tuin inga, vluchten alleen nog de eksters
weg. Er zijn koolmezen die, terwijl ik het voeder in de buis
doe, op een armlengte afstand vanop een tak blijven
toekijken. Ik zeg: dag mees, smakelijk, en ik ben nog niet
halfweg naar de achterdeur of het feest is al begonnen.
Soms blijven plots dagenlang de mussen afwezig —
vraag me niet waarom. Hun plaatsen worden, alsof ze de
komst van de lente willen benadrukken, ingenomen door
de kleurrijkste vogels: goudvinken, gaaien, boomkruipers
en geelgorzen. Het is een bont gewemel. In de namiddag
komt de bonte specht. Voor hem leg ik hazelnoten uit — we
hebben de oogst van vorige herfst zelf nog niet
opgekregen. Hij vliegt met een noot naar de berk, plant ze
tussen de schors en hamert ze open. Er zijn weer merels —
ik kan haast niet wachten tot het lente wordt en zij gaan
zingen. En dan komen de zwarte roodstaarten terug — die
hadden we deze winter nog in Spanje gezien — en de rode
wouwen, de zwaluwen. Het is elk jaar hetzelfde liedje, je
wordt het nooit beu.
Onze Wintergarten heeft — logisch — veel ramen, met
de voorbije jaren wel wat doden tot gevolg, maar — ik moet

hout vasthouden — sinds wij vorige zomer
schelpensnoeren hebben gemaakt en ze aan de dakrand
opgehangen, hebben we geen enkel slachtoffer meer
gehad. De snoeren storen niet, integendeel, ze zijn mooi,
en ze creëren schijnbaar net genoeg dimensie om het
veilig te maken. Alleen die specht knalt af en toe nog eens
tegen het glas van de deur aan, maar hij heeft zo’n sterke
kop dat hij er weinig last van lijkt te hebben.

Ik zit, afgeleid en wel, soms een kwartier lang over mijn
laptopscherm naar buiten te staren, naar het geplunder en
het gebekvecht. Het is een soort van bio-Facebook, het is
minstens zo interessant als de webversie en je wordt er
minder vaak verdrietig van — vogels hebben geen
meningen en ze vinden zelden iets van je. Ze hebben
alleen maar omgangsvormen.
Als ík straks dementeer, heb ik tegen mijn vrouw
gezegd, mag je me in een zetel bij dat raam zetten en me

af en toe een witte Chimay brengen, en dan hoor je me de
hele dag niet. Me misschien eens in de haren graaien — als
je oud wordt komen die vast terug.
Mijn vrouw praat niet graag over later. Zij is veel jonger
dan ik.
Wij tweeën, wij zullen altijd geweest zijn, zei ze op een
ochtend, deze week. Ik snapte meteen wat ze bedoelde, al
valt het heel moeilijk uit te leggen.
Het is zo’n uitspraak die erom smeekt om in het Latijn
vertaald te worden, zei mijn vrouw, waarna zij haar oudleraar een mail stuurde.
Semper fuerimus, stuurde mijnheer Van den Bulck
terug. Het is een mooie lijfspreuk.

Weduwes van 86

APRIL
Vorige zondag waren wij op bezoek gegaan bij mijn
meter. Ofschoon zij ons niet verwachtte en er die dag
voorts niets op haar programma stond, had zij haar
zondagse kleren aan en droeg zij een mooie halsketting. Zij
is 86, weduwe, maar zij is niet van plan om de moed te
verliezen: haar huis is altijd kraaknet en zij zelf is te allen
tijde om door een ringetje te halen.
Wij hadden op vlak na de middag gemikt zodat zij niet
de neiging zou voelen, die eigen is aan bepaalde 86-jarige
weduwes, om ons uit te nodigen om mee te eten, maar dat
was buiten mijn meter gerekend. Onder luid protest van
beide kanten werden wij gedwongen om aan tafel plaats te
nemen, en een uur laten moesten wij kippenbouten,
boontjes en kroketten eten met een glas sauvignon blanc
erbij.
Ik had mijn boek over mijn moeder voor haar
meegebracht. Zij wilde het per se betalen, wat zij nu eens
niet mocht. Zij zei dat zij mij in De Zevende Dag gezien
had. Zij rekent nog in franken. Zij zei dat ze duizend frank te
veel vindt voor Telenet, dat ze al die dingen niet nodig
heeft. Haar vier achterkleinkinderen werden een voor een
bewierookt, het boek met de stamboom kwam op tafel, bij
elk van die oude hoofdjes hoorde een kleurrijk verhaal. Er

was een oom bij met maar één arm die twaalf kinderen had
en die zijn hele leven lang met zijn ene arm elke dag met
de fiets naar de kolenmijn van Beringen was gereden. Er
werd in die dagen over veel dingen niet moeilijk gedaan.

Bijna iedereen is dood, zei ik toen wij haar familiefoto
bekeken. Mijn vader staat naast haar in zijn korte broek en
zijn geruite kousen, die leeft nog. En tante Dicta, die is 92
en woont in een rusthuis. Iedereen op de foto kijkt kwaad.
Wij hádden ook niet veel om bij te lachen, zei mijn meter.
Dat was schoolgaan, werken, helpen en luisteren. Als er
iets was moest ge niet protocollen — daar was geen tijd
voor.
Zij zei tot drie keer toe dat ze bang was dat het
Fortiskantoor zou verhuizen. Wij staan zelden stil bij hoe
het is voor oude mensen.

De dag komt dat ik toch naar het rusthuis zal moeten,
zei ze, in haar kraaknette woonkamer rondkijkend, alvast
een reserve heimwee aanleggend. Zo gaat dat, zei ze.
Iedereen krijgt zijn tijd en als die op is, moet ge u daarbij
neerleggen.
Zij had een fles Four Roses voor mij klaarstaan.
Uw meter is een engel, zei mijn vrouw in de auto. Zij
speurt in alles eerst naar het goede. Zelfs als je alles in de
strijd zou werpen om haar kwaad te krijgen, zou dat niet
lukken. Zij aanvaardt, zonder weerloos te zijn. Zij heeft
principes, maar zij houdt die waar zij thuishoren: voor
zichzelf. Zij zou een voorbeeldoplossing kunnen zijn voor
zo goed als alle problemen waar de mensen vandaag mee
kampen.

Ontroering

MEI
Ik word soms door de gekste dingen ontroerd. Toen
vorige week die scheidsrechter Standard-Anderlecht na
een halfuur afblies: dat ontroerde mij. Ik heb er geen
enkele verklaring voor. Of eind maart de klok
vooruitdraaien: je weet dat het vanaf dan zomer zal zijn, in
je hoofd dan toch. Het is jammer dat erover geklaagd
wordt en dat ze er aan willen morrelen — door op zo’n
moment aan de Tijd te mogen prutsen sta je even bij de
dingen stil, bij de betrekkelijkheid van alles. Je mag, nietig
en wel, de dag herinrichten, het avondlicht aanknippen.
Fantastisch. Wat maakt het uit dat je er een paar dagen
door ontregeld bent — een mens zou wat vaker ontregeld
moeten durven zijn. Goed voor de hersens. Alleen heel
saaie of heel norse mensen zijn pro alles altijd hetzelfde.
Ik was ook sterk ontroerd toen vorige week in Huldange
de Glenlivet Founder’s Reserve in reclame stond — als je er
twee flessen van kocht, ging er acht euro van de totaalprijs
af. En ze kosten daar al twee keer niks.
Dat is wel een andere soort van ontroering, zei mijn
vrouw glimlachend, toen zij mij met mijn twee lichtblauwe
dozen aan zag komen lopen.
Ik vind gaan winkelen, met zo’n karretje, nog altijd iets
magisch hebben, zei ik. Na al die jaren. Ik herinner mij mijn
verwondering toen ik als kind voor het eerst met mijn

moeder naar de GB ging — dat moet in de jaren zeventig
geweest zijn, toen die dingen plots ook in de Kempen
opdoken. Het moet mij toen het ultieme teken van vrijheid
en volwassenheid geleken hebben: met dat karretje tussen
de rekken lopen en mogen kiezen wat je maar wilde. Toen
ik op mijn achttiende alleen ging wonen, was dat ook hét
moment van bezegeling: voor de eerste keer, weliswaar
gehinderd door de schamele duizend frank in mijn
broekzak, aan het feest te mogen in de Delhaize in
Antwerpen. Ik kocht bier en Nescafé en een schaaltje
moussaka, ik vergeet het nooit.

Nadat wij in Huldange de wijnen en de whisky’s hebben
afgelopen, mag mijn vrouw kiezen wat ze de komende tien
dagen te eten wil krijgen. Op basis van wat zij wil, en
rekening houdend met de vervaldata, stel ik al slenterend
een los-vast weekmenu samen. Tegen de tijd dat wij de

nuttige rayons hebben bereikt, na de zuivel, waar wij ons
telkenmale helemaal laten gaan, zijn wij vaak het winkelen
moe — niet zelden moeten wij thuis vaststellen dat wij
alweer de reinigingsmiddelen, de aanmaakhoutjes en de
vershoudfolie vergeten zijn. Daar wordt dan even om
gevloekt, maar niet van harte.
Er zijn hier geen Indiërs om nog snel een pakje of een
fles van iets te gaan halen.
In het dak van de Wintergarten, op het hout van ons
plafond, krisselt en krasselt ons mussenstel alweer aan hun
nestje, louter aangevuurd door de lente, zich niet bewust
van wat er zich onder hun pootjes afspeelt — ontroering.

Onderstebovenhangers

JUNI
Er waren vrienden op bezoek gekomen. Zij hadden hun
dochtertje van drie meegebracht, een allerschattigst kind
met een brede interesse in de wereld, een grote
nieuwsgierigheid en een benijdenswaardige dadendrang.
Zij klom op het boekenrek, trok de klink van de schuifdeur
en schroefde het potje dagcrème van Louis Widmer open
dat mijn vrouw op haar tafeltje bewaart, en smeerde haar
gezicht in. Nog uren lang geurde zij naar een dame.
Mijn vrouw klapte haar laptop open en klikte op Cars.
Jij bent lief, zei het kind smoezelend. Je bent zo mooi, je
bent mijn beste vriend.
Wie het klavier bedient, beheerst de wereld, zei mijn
vrouw.
Op het gekibbel en het geronk van de Cars na werd het
stil. Vier minuten later zag het meisje mijn antieke beeld
van de heilige Fridolinus op de kast staan en wilde ze
daarmee spelen. Ik kriebelde ter afleiding haar buik en
hield haar bij haar voeten ondersteboven, wat zij onder
luid gegibber graag tien keer herhaald wist.
Prachtig, zo’n kind, zei ik toen ze weg waren.
Het zet je leven helemaal op z’n kop, zei mijn vrouw. Je
kunt je gedachten niet afmaken. Je werpt maar wat zinnen
naar elkaar. En je luistert maar half, want je bent altijd aan

het kijken wat het kind aan het openschroeven,
lospeuteren of inslikken is.
Het is de mens in z’n oervorm, zei ik. Ongebreideld
enthousiast over werkelijk alles. Zegt van niks: dit ken ik al.
Denkt nooit: dat weet ik al. Laat zich niet tegenhouden
door angst of duisternis. Bellen blazen kan ook in het
donker bij stormweer. Morgen bestaat niet, enkel het Nu
dient op de allerspannendste manier te worden ingevuld.

Het is jaloersmakend. Dag na dag worden wij gekneed en
afgeschaafd en bijgeknipt, tot wij de saaie volwassenen zijn
die we behoren te zijn. Allemaal samen netjes doen. De
wereld heeft niets aan bellenblazers bij nacht of aan
boekenrekklimmers of onderstebovenhangers. Wij worden
tot doeltreffendheid aangezet, tot effectiviteit geslepen, tot
keurigheid gecorrigeerd. Tot veel te véél keurigheid.

Ik had net Mieke Maaike’s Obscene Jeugd van Louis
Paul Boon herlezen, waarbij ik me de vraag had gesteld
waarom er in godsnaam scabreus! en vettig! wordt
geroepen bij mijn romans. In Ik heb aids van Johnny
Diamond gaat het hoofdpersonage, een veertiger, aan de
slag met een hups Duits tienermeisje en een dikke
lederslavin, waar critici dan over zeggen dat het fatsoen
met voeten wordt getreden en dat de zeden in gevaar zijn.
Mieke Maaike was élf toen ze, zo heet als de Heilige
Antonius op z’n varken, voor het eerst behendig de
deugddoener hanteerde. Daar werd destijds wel schande
over gesproken, maar dat soort fantasie was wel een récht.
Boon zou eens heel hard gelachen hebben met de staat
van preuts beleg die de ayatollahs van het onbehagen
vandaag nastreven.
Mijn vrouw was intussen op haar beurt in Mieke Maaike
verzonken geraakt.

Een verjaardag vieren

JULI
Voor mijn verjaardag had mijn vrouw mij meegenomen
naar Gernsbach, in het Zwarte Woud. Wij verbleven er in
een oud Duits slot, Schloss Eberstein. Vanuit ons raam
konden wij, diep in het dal, en door het loof van oude
eiken heen, het dorp zien liggen. Op de heuvels eromheen
lag, donker en bedrukt, het Schwarzwald — althans, zo had
ik het mij voorgesteld, en die verbeelding eiste de
werkelijkheid op.
Uitgerekend toen wij er waren, vierde Gernsbach zijn
achthonderdste verjaardag. Dat wisten wij op voorhand
niet, maar het was plezierig om mee te maken. De
Gernsbachenaren hadden zich allemaal in hun voorouders
verkleed, met pofbroeken en breugelbaretten en
schoenen met wipneuzen, er speelden fanfares en
blaaskapellen en het geurde overal naar krakelingen en
braadworsten. Op een grasveld aan de kerk dansten
kleuters de Piratendans. Het was op de tonen van wat wij
kennen als de Kabouterdans, armen in de Luft en zitten met
een Seufz. En dan stappen als een Gans. Maar in plaats van
kabouters waren het dus allemaal kleine Pietjes Piraat, ze
droegen allemaal dezelfde piratenpakjes en ze zwaaiden
bij 'Armen in de Luft' allemaal met een klein bot
kromzwaard.

Alles is overal hetzelfde, zei mijn vrouw. Studio 100
heeft ook Gernsbach in zijn greep. In plaats van een mooi
middeleeuws Gernsbachlied staan ze die troep te zingen.
Het Schwarzwald bleek een vriendelijk woud te zijn, met
beuken en dennen door elkaar heen, kriskras bovendien,
het leek me niet aangeplant te zijn. Aan een boshuisje
dronken wij van een bron. Het water smaakte licht naar
zwavel. In een bos van een bron drinken maakt je eerst wat
voorzichtig en argwanend, terwijl het vijfhonderdduizend
jaar lang de normaalste zaak van de wereld is geweest. Wij
zijn ver afgedreven, wij zijn bang van onszelf geworden,
van de natuur.

Het restaurant waar wij mijn verjaardag vierden was
voortreffelijk. Wij aten er onder andere Rehrücken met
wilder Blumenkohl en dronken er enkele wijnen die door

een grappige, van oorsprong Spaanse sommelier werden
ingeschonken. Hij hield de etiketten verborgen en liet ons
vervolgens raden. Mijn vrouw had twee wijnen juist, en hij
maar met haar high fiven en bijschenken.
Duitsers zijn ongelooflijk gastvrij, ik heb spijt dat ik dat
niet eerder heb ontdekt. In mijn kindertijd was Duitsland
een land waar iedereen boos op was en waar je zo weinig
mogelijk mee te maken wilde hebben. Mijn opa snoof
kwaad als er iets Duits op de radio kwam. Zelfs toen ik
twintig was, geloofde ik dat Duitsers naar je brullen en dat
ze met hun hielen klikken als ze je bestelling hebben
opgenomen. Terwijl het de liefste mensen van de wereld
zijn, dat weet ik nu. Je gaat in Duitsland niet snel iemand
vinden die wat moedeloos vraagt hoe het met je gaat en
waarmee ze je van dienst kunnen zijn. Van Duitsland kom je
altijd vrolijk terug.

Sterfgevallen

AUGUSTUS
Ik schreef vorige week dat mijn vader 88 was, maar dat
was te vroeg geroepen, hij moest het nog worden.
Er zijn niet zo heel veel mensen die 88 worden, zei hij
fierig toen wij onze Bretoense appeltaart op hadden. Er zijn
meer mensen die géén 88 worden dan die het wél worden.
Gewoon blijven ademen, zei hij, zich reeds
voorbereidend op de vraag die hem straks, als hij het nog
een tijd volhoudt, wel vaker gesteld zal worden — wat het
geheim is van zijn hoge leeftijd. Het is het soort humor
waarmee oude mensen hun jongere toehoorders op hun
gemak stellen — stel je voor dat de knar zegt: nooit alcohol,
enkel droog brood eten en elke dag vijftien kilometer
marcheren.
Hoe oud zijt gij? vroeg hij. Hij had werkelijk geen idee,
hij schrok toen ik 54 zei.
Een kind van u blijft eeuwig jong, zei hij.
Ge hebt dat aan uw optimisme te danken, zei Sonja, die
voor hem kookt en poetst. Ze komt bij veel oude mensen,
maar ze kent er weinig die zo dapper in het leven staan, zei
ze.
Ik heb hem nooit als een grote optimist gezien — hij is
een piekeraar, een twijfelaar, een rondkijker.

Sinds mijn moeder dood is, legt hij me het vuur niet
meer aan de schenen — dat is zeer opmerkelijk. Vroeger
deed hij altijd wat lacherig, uit onzekerheid, of uit iets
anders. Ik toonde hem ooit de foto van de raaf die ik na
tien jaar proberen op onze berg had weten te maken, en
hij keek ernaar en zei: dat is een kauwke, jong.
Hij weet de dingen van zich af te schudden, zei ik tegen
Sonja. Hij zegt: het is nu zo, er is niks aan te doen, ge moet
voort, en hij gaat voort. Hij is aan ons ma niet ten onder
gegaan — wat nochtans begrijpelijk zou geweest zijn, na
haar zeven jaar dementie, en dan zo’n tergende dood.
Ik denk elke dag aan ons ma, kwam mijn vader tussen.
Ik word wakker en het is het eerste waar ik aan denk.
Ik beeld mij in hoe zij zijn 88ste verjaardag zou
aangepakt hebben. Toen zij nog bij zinnen was, was zij de
verjaardagskoningin. Zij had een kalender van Anton Pieck.
Zij was dol op die krullerige tafereeltjes, die hoge hoeden,
de ondeugende jongetjes, de rommelige pannendaken,
de winters die nooit echt bestaan hebben. En het was
ondenkbaar dat zij een verjaardag zou vergeten. Als ik
langskwam in juli, zei zij: onze pa verjaart binnenkort. Ge
komt toch?
En nu zweeft zij ergens hoog door één of andere lucht,
en viert mijn vader zijn verjaardag met mij en mijn vrouw
erbij, met een stuk appeltaart, en Sonja, die zegt dat hij
dapper en optimistisch is en dat weinig andere oude
mensen zo zijn, maar het baat niet — traag maar zeker
tikken ook zijn dagen weg, en vervolgens de onze, en die
van onze kinderen, en zo is het, er is niets aan te doen.

Rookpluimen

SEPTEMBER
Langzaam vertraagt de natuur. Het begint met de
lijsterbes en de berk, die vergelen. De vlierstruiken trillen
van de vogels die hun bessen eten. Nu en dan valt er een
trosje nét niet rijpe noten van de hazelaar. De mezen, die
zich de hele zomer in hun grote bosterritoria ophielden,
komen weer rondneuzen. De vliegen in huis zijn loom — je
kunt ze bijna aanraken. ’s Ochtends is het herfstig kil en
hangt de wereld vol met bedruppeld spinrag en kan men
de aarde ruiken, en ’s avonds de houtvuren. Na half acht
gaan in het dal lichtjes aan, achter bewasemde ruiten ziet
men schimmen de vaat doen. Stil vangen rookpluimen
maanlicht. Een paar weken lang is de herfst verlokkelijk.
Het begint weer, zei mijn vrouw deze week, toen ik in
de vooravond met een arm vol droge eik uit de tuin
terugkeerde.
De schoorsteen is geveegd, de zomerklussen zijn op
twee na achter de rug. De tuinpoort is hersteld en
geschilderd. Straks nog bollen planten.
Ik kreeg een mail van een dame die vertelde dat ze drie
maanden had moeten wachten vooraleer ze ‘Zo donker
buiten’, het boek dat ik over mijn moeders dood schreef,
had kunnen meenemen in de bibliotheek — het was de
hele tijd uitgeleend geweest. Ze had het wel drie keer na

elkaar gelezen, schreef ze — ‘Ik vond het zo mooi, dat ik
zelfs overwogen heb om het te gaan kopen’.
En de schrijver, hij schreef voort, zei mijn vrouw.
Je moet natuurlijk in de eerste plaats heel blij zijn dat je
boek drie maanden lang gereserveerd is in de bib, zei ik,
en dat zo’n lezer er vervolgens plezier of troost uit put.
Maar de lezer van deze column is natuurlijk in
hoofdzaak geïnteresseerd in hoe het ons deze week
verging, nadat de parodontoloog mij op een regime van
Amoxicilline en Metronidazol had gezet, waardoor acht
dagen lang elke vorm van alcoholinname volstrekt
verboden was.

Je hebt een aantal bouwstenen in je leven, zei mijn
vrouw, die, opgeteld, je geluksroutine vormen. Die van ons
zijn rust, stilte, elkaar, vrijheid, maar ook koken, eten, lezen,
Luna, vogels, slapen, drinken. Neem één van die

bouwstenen weg, en je geluk is een beetje uit de haak.
Iedereen heeft een andere set stenen — er zijn mensen die
doodongelukkig zouden zijn als ze het een week zonder
auto zouden moeten stellen, of televisie of sigaretten,
drukte, een koersfiets, kinderen of voetbal, en dat is prima:
je mag best verhangen zijn aan dingen die je doen
glimlachen.
Kortom: de voorbije week is niet voor herhaling vatbaar,
of toch niet direct, en om dat te onderstrepen mocht ik van
mijn vrouw op de laatste dag in de Delhaize in Huldange
een fles whisky kiezen. Het werd een Dun Bheagan
Glendullan, gedistilleerd in 1999, die ondanks z’n hoge
alcoholgehalte een verzadigde indruk maakt, met een
neus van abrikozen en honing en eik en een licht-bittere,
karamellen afdronk, wat ’s avonds zeer goed van pas komt.

Abentbrot

OKTOBER
Het was koel maar met een flinke trui aan zat ik in de
voormiddagzon aan de grote tuintafel hazelnoten voor het
ontbijt te kraken. Wij hebben één kloeke hazelaar en daar
eten wij bijna een jaar van. Net als de bonte specht, die
mag de hoogste noten hebben.
Maar je bent dus vlot een kwartier zoet met dat geprul
en gepiel met die nootjes.
Maar het houdt je ook wel bij de les van het leven — wij
zijn er zo gewend aan geraakt dat alles klaarzit in potjes en
pakjes, dat we vergeten zijn hoe iets groeit en rijpt en hoe
je het uit z’n huisje moet peuteren en dat dat moeite kost.
Moeite waar wij het veel te druk voor hebben — wij moeten
de hele tijd overal naartoe rennen, heen en weer en op en
neer.
Het rare is dat ze ons nooit tot die drukdoenerij hebben
moeten verleiden, zei mijn vrouw. Wij vonden dat opeens
allemaal heel erg cool. ’s Ochtends je koffie al lopend uit
zo’n bekertje drinken. Dat deden ze in New York, met hun
witte sokjes en hun sneakers aan, en wij stonden te
trappelen van ongeduld om dat ook te mogen. Laat me
door, geen tijd, hap-hap-hap. Zelfs nu nog staan wij met
camera’s en confetti te wachten als er weer eens zo’n
Amerikaanse fastfoodreus een vestiging opent in

Antwerpen of Brussel. Wij vinden dat nog altijd megainteressant.
Basic-Fit plant honderdtwintig nieuwe centra in België,
zei ik. In elke gemeente een club die 24 uur per dag open
is. Dit staat écht in de krant: ‘De Belg wil wel sporten, maar
wil er niet te lang voor in de auto zitten’. Zou er bij al die
loopbandjongens nog één iemand zijn wenkbrauwen
fronsen bij dit absurdistisch tafereel?
Wij zijn allemaal een ietsiepietsie gek, zei mijn vrouw,
waarna zij, vooraleer aan de arbeid te gaan, de aflevering
van Sturm der Liebe uitkeek die zij gisteren op pauze zette
— zij oefent zo haar Duits, beweert zij.

Nils de sportleraar is zijn verdwenen rivaal David gaan
zoeken in Zuid-Amerika, zei ze toen de episode uit was. De
stalknecht wordt steeds verliefder op zijn exschoonmoeder, de dokteres, maar hij maakt zichzelf wijs

dat hij gelukkig is met de schoonheidsspecialiste. De
dokteres heeft wel wat anders aan haar hoofd. Haar broer
stortte al fietsend in een ravijn nadat een drone die hem
filmde hem raakte. Nu is hij blind. De vrouw die de drone
bestuurde is stiekem dolverliefd op de broer. De dochter
van de Sonnbichlers gaat trouwen met de kok, die op het
feest haar lievelingszanger wil regelen, Abentbrot heet die.
Die wil niet, dus moet Michael zich vermommen en in zijn
plaats optreden.
Er bestaat gelukkig nog een wereld waarin alles kalm
en overzichtelijk is, zei ik, mijn vrouw haar bord met volle
Griekse yoghurt overhandigend, met appel en nectarine,
zonnebloempitten, hazelnoten en een lepel van de
vlierbessensiroop die zij vorige week met groot succes
bereidde.

Een steen aan hun kroon

NOVEMBER
Mijn vrouw had op YouTube naar Mijn dochter de
vlogger gekeken.
De kerk was zo slecht nog niet, zei ze toen ze haar
laptop dichtklapte. Eén keer in de week een uur stilzitten
en nadenken over zin en eerbied en waarheid. Dat ukje,
Jaydie, is drie jaar oud. Ze heeft een vlogkanaal, Jaydie’s
Kid’s Life. Als ze haar hoofd te veel laat zakken terwijl ze
met haar slijmpje bezig is, sist haar moeder: Jaydie, je kin!
Er is er nog een andere, Jaylinn, haar kanaal is
gespecialiseerd in unboxing. Je maakt een pakje en je
maakt het theatraal weer open voor de camera. Je hebt zo
weinig volgers, schat — wat gaan we daar aan doen? vraagt
haar vader. Tegen de lagere school moet ze tienduizend
volgers hebben, dan heeft ze toch al wat voorsprong op de
rest van de klas, vindt die man. Je zou zó naar een
noodnummer willen bellen.
Er zijn miljoenen ouders die hun kind fijnknijpen, zei ik.
Die zeggen: Ace, je maakt te weinig doelpunten — wat
gaan we daaraan doen? Of: Lente, die laatste balk moet je
soepeler nemen, anders krijg je een achterstand. Mensen
zien ze als een steen aan hun kroon: een nieuwe keuken
met een heetwaterdispenser, een SUV en een kind dat van
alles kan. Wij zijn nog maar zelden tevreden. Het is

begonnen met wat comfort en nu en dan eens op vakantie,
en intussen zijn wij gewoon geworden aan een leven met
hotelkwaliteit. Een ontbijtbuffet, echte espresso, vers
tropisch fruit, satijn op het bed, luchthavenvervoer en een
kuisvrouw. Aan huis geleverd eten. Even bellen en Kenny
komt brengen wat je maar wil. Iedereen z’n eigen
bladblazer en zijn eigen tv-zender, waarop Avery en
Cayden zich al van kindsbeen af kunnen bekwamen in het
influencen. Straks zijn er zoveel influencers dat er niemand
meer overschiet om geïnfluenceerd te worden. Stort de
markt in elkaar.

Eén keer in de week één uur stilzitten, zei mijn vrouw.
Charles Manson zei: ‘We’re all our own prisons, we’re all
our own wardens and we do our own time’, zei ik. Je kiest
je eigen cel, en vervolgens bewaak je die alsof je leven er
vanaf hangt. Je beseft niet eens dat je gevangenzit, omdat
je nooit vrij bent geweest. Omdat je moeder zei: Jaydie, je

kin! — en je dacht op je derde al dat het belangrijk was dat
je kin goed in beeld kwam. Dat je een stap in de goede
richting zette als je in het eerste leerjaar al tienduizend
volgers had. Koud galmen hun stemmen op tegen de natte
muren van hun kerkers. Met een rotvaart sjezen ze de
teleurstelling tegemoet, het ongemak, de verwarring en de
burn-out. Geen geluk voor Dakota, Jay, Ronja, Bink, Beer
en Ziggy.
Correct, zei mijn vrouw, de tafel dekkend, waar ik enige
tijd later op antwoordde met een heerlijk stuk kip met
gestoofde en met Pastis gebluste venkel, met gember en
kurkuma, en gekookte aardappeltjes.

Libertad

DECEMBER

Wij waren naar de VRT gereden, waar wij bij De
Madammen te gast waren om over ons boek te praten. Het
is altijd zeer tof bij Anja en Cathérine, maar zo’n dag op en
af naar Brussel is van de duivel. Opstaan in het donker, de
ijsnacht in, de boze autosnelweg op die tot in Verviers nog
wel meevalt maar die na Luik almaar drukker en lelijker
wordt. Wij moeten altijd simultaan grinniken als wij, Brussel
naderend, het bord met de groet ‘Welkom in de groene
rand’ erop voorbijrijden.
Maar het was dus gezellig in de studio, en daarna
mocht ik bij Peter Verhulst, die ik nog ken van bij Studio
Brussel dertig jaar geleden, vijf nummers van Elvis Costello
uitkiezen. Ik ben dol op Elvis. Hij is een groot kunstenaar
die zichzelf evenwel nooit te serieus heeft genomen, wat
altijd extra punten oplevert. Ik begon met The People’s
Limousine van The Coward Brothers, het groepje van
Costello en T-Bone Burnett, ook al zo’n gek met talent.
Op de terugweg gingen wij een spaghetti eten in café
Commerce in Leuven, in de Standaard Boekhandel kijken
hoe ons boek erbij lag en een groene Duvel drinken in de
Libertad, in het hoekje bij het raam waar mijn schoonbroer
zaliger altijd zat. Ik vroeg me af waar hij nu zou zitten —

misschien hebben ze in die andere dimensie soortgelijke
hoekjes. Mogelijk zonder mistroostigheid.
In de namiddag waren wij nog te gast bij ROB-tv, bij
Amaryllis Temmerman, in die prachtige oude meelfabriek
in Wijgmaal. Tegen de tijd dat wij weer naar de
Oostkantons konden vertrekken, was het alweer donker en
ijzig en was de snelweg op z’n grimmigst, toch tot voorbij
Verviers.
Dat nooit meer!, lachen wij dan simultaan als wij het
licht in de gang aanknippen, en we menen het voor een
stukje.

De verruwing is verontrustend, zei mijn vrouw de
volgende dag. Zij had een link naar ons optreden bij De
Madammen gepost, waarbij iemand meteen een lelijke

opmerking over de presentatrice had gemaakt, met een
kotshoofdje erbij.
Mijn vrouw stuurt dan een vriendelijk bericht om te
zeggen dat wij niet houden van gratuite onvrolijkheid en
dat er heel veel andere toffe plekken zijn om onbeleefd te
doen.
Ik denk dat mensen ongelooflijk veel behoefte hebben
aan een uitlaatklep, zei ik. Het zijn bokkige tijden, je kunt
nergens nog zeker van zijn, de hele snelweg is kwaad op
je, je hebt net een bladblazer gekocht en nu zegt iedereen
foei. En in het nieuws praten ze altijd over je hoofd heen —
het gaat over een gek met een hakenkruis, over iemand
die geen kinderen kan krijgen en daarvoor terugbetaling
eist en over transgenders die emotioneel in de knoop
zitten. Terwijl jij misschien gewoon geen zin meer hebt om
elke dag met die rare wereld mee te doen. Dan ga je
blaffen.
Wat het dan voor iedereen weer onplezieriger maakt,
zei mijn vrouw.

Bonustrack

2020
Moet je die commentaren zien, zei mijn vrouw.
Zij had op Facebook een bericht gelezen van een
vriend die zijn portefeuille was kwijtgespeeld en die ’s
avonds had terugbezorgd gekregen, met alles er nog in.
Zijn vrienden reageerden: ‘Ge ziet: er zijn nog eerlijke
mensen’; en: ‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’.
Is dat nu een wonder? vroeg mijn vrouw. Doen de
meeste mensen dat niet, als ze iets van iemand anders
vinden? Het gewoon terugbrengen?
Ik zou het doen, zei ik.
Ik denk dat het goede nog altijd op een heel normale
manier de bovenhand heeft, zei mijn vrouw. Dat de
meerderheid van de mensen je helpt als je hulp nodig
hebt of je vergeten laptoptas gewoon binnenbrengt bij de
politie. Wij dénken gewoon graag dat wij omringd worden
door het Kwaad.
Dat is een vreemd mechanisme, zei ik. Een halve eeuw
geleden bestond er een geweldscultuur waar wij nu
kippenvel van zouden krijgen — je moet maar eens praten
met mensen die in de jaren vijftig uitgingen. Er werden op
de Vlaamse kermissen elk weekend jongens halfblind
geknokt. Of dood. Vandaag haalt het de krant als er op een

scoutsfuif een zatlap ‘kom maar op!’ naar iemand heeft
geroepen.
Maar je doet jezelf toch geen pleziér door te denken
dat iedereen op je ongeluk uit is, zei mijn vrouw. Door
opgelucht te zeggen: ‘Ge ziet: er zijn nog eerlijke mensen’.
Ik had het er jaren geleden in een interview met een
televisiemaker over, zei ik — het ging over zijn kinderen, en
over de gevaren en verlokkingen waar jongeren aan
blootstaan in deze wereld in beweging. Hij zei: 98 procent
van de Vlaamse tieners zit op zondagmiddag nog altijd
vlaai te eten bij de bomma. En gaat daarna naar de scouts.
Ik heb het altijd onthouden — precies omdat ik mezelf toen
betrapte op diezelfde neiging om de dingen wat
donkerder te maken dan ze in werkelijkheid zijn.
Door op die twee procent te focussen, zei mijn vrouw.
Misschien wordt de mens nog altijd domweg door
angst gedreven, zei ik — zoals alle dieren. Een vogel komt
ook niet uit je hand eten, omdat het wel eens zou kúnnen
dat je kwade bedoelingen hebt. Een vos in het bos zet het
ook op een lopen — schrik is gewoon het
overlevingsmechanisme bij uitstek. Wij mensen houden
dat gewoon in stand, ook al hebben we alles zó veilig
gemaakt dat je al achter-de-komma-pech moet hebben om
in je ongeluk te lopen.
Goed plan, dat bos, zei mijn vrouw, die onze
wandelschoenen al uit het rek had gehaald, en niet veel
later stapten wij onbevreesd de heuvel op, waar wij
uitbundig begroet werden door onze leenhond Luna, die
vervolgens mee wandelen ging, geestdriftig reeën
opjagend en hazen achternazittend en vossen de schrik

van hun leven bezorgend, en geen sombere gedachte
kruiste die dag nog ons pad. Toen wij thuiskwamen waren
de Oostkantonse heuvels bedekt met een geruststellend
laagje avondnevel.
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