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twist
Redactie

Ik kan me geen tijd

herinneren dat ik niet las.
Mijn vader, die een bijzonder
summiere bibliotheek had,
betrapte ik zelden met zijn
neus in een boek en áls dat
gebeurde, was ik daar diep
van onder de indruk. Naar
school gaan heb ik nooit
graag g edaan. Toch houd
ik een enorm gevoel van
dankbaarheid over aan de tijd
waarin mij de b asisbeginselen
werden bijgebracht van de taal.
Eenmaal die onder de knie,
was ik een vaste bewoner van
de dorpsbibliotheek. De
jeugdafdeling, met zowel fictie
als non-fictie, had in een mum
van tijd geen geheimen meer.
Noodgedwongen las ik
boeken die eigenlijk te
matuur waren voor mijn
onschuldige kinderogen.

De kunst van het verzinnen

Op mijn veertiende ging ik in de leer bij een slager. Ik verdiende

er zakgeld dat me in staat stelde boekenbeurzen te bezoeken.
Wereld na wereld ging voor me open. Ik las om verrast te w
 orden,
weg te dromen, te ontdekken, verwonderd te zijn. Verhalen over
het onbekende of met een onverwachte, geniale plot g enoten
mijn voorkeur. Meesters in dit genre waren Ray Bradbury,
Isaac Asimov, Philip K. Dick en Frederic Brown. Veel van
die kortverhalen dienden als basis voor latere verfilmingen. Hoe
onvoorstelbaar dacht ik, hoe kan een verhaal van pakweg 5.000
woorden worden omgezet naar een speelfilm van twee uur? Een
openbaring: meer nog dan naar literaire begaafdheid hongert het
publiek naar fantasie, de kunst van het verzinnen.
Ik mis ze, die verhalen. Ze zijn er, ongetwijfeld, hoewel q uasi
onvindbaar. Een idee werd geboren, ik ga ze zelf zoeken en
verzamelen; ziehier de eerste oogst. In dit eMagazine vind je,
naast randonderwerpen over het schrijven, vooral verhalen over
het onbekende, vreemde verhalen met een twist, verzameld door
Hostwriters onder schrijvers die we aanzochten.
Verrassende verhalen waarin de schrijver, naast ambachtelijke
kennis, blijk geeft van een o ngebreidelde, ontembare, wilde,
rücksichtsloze fantasie …
Er móéten nog meer van die verhalen zijn. Hier, bij ons, vandaag.
Hostwriters wil ze VINDEN. 
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Het gaat om het verhaal

TWIST is ontstaan uit onze behoefte een groot

p ubliek 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?

sen, wat je intrigeert.
Dus géén:
•
•
•
•
•

vernuftige bankoverval (of hij moet met een
tijdmachine zijn gepleegd)
zachte herinneringen aan een overleden persoon
(of hij/zij moet opstaan uit de dood)
schattig poezenverhaal (of het beest moet uit de
hel ontsnapt zijn)
wandelmijmeringen (of het moet op een vreemde
planeet zijn)
cafébetoog (of het moet in een bar in een uithoek
van de Melkweg zijn)

Wij speuren naar mysterie, het onbekende, het
verwonderlijke, het ongewone, het succulente, het
onderscheidende … 
Zo lief ...

Thema

Wanneer is een verhaal ‘ongewoon’? Als het je aan
het nadenken zet? Misschien omdat je niet weet of je
nu moet lachen of huilen? Zit er een paradox in, doet
het je anders aankijken tegen de dingen? Het kan
een liefdesverhaal, detective of thriller zijn. Science
fiction, historisch of licht erotisch, met humor of
satire, over oorlog of verzet, of een combinatie van
dit alles.
Het thema moet in ieder geval ‘ongewoon’ zijn, te
weten in een tijdlus zitten, de confrontatie aangaan
met iets onbekends, b ijvoorbeeld een dystopie of een
matriarchale d ictatuur, kortom, de mogelijkheden
zijn ongekend. Afwijken van de gangbare norm is
het credo, er moet een ‘twist’ in zitten, een onverwachte plot, iets wat je de w
 enkbrauwen doet fron-
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André Van Butsel

André Van Butsel d ebuteerde

met ... ‘Debutanten’, een
opwindende verhalenbundel.
Zijn verhalen zijn even rusteloos,
energiek en gedreven als hijzelf
is.
De in Oudenaarde g eboren
Ronsenaar sloeg aan het
schrijven na tien jaar sociaal
werk, tien jaar HR en twintig
jaar van webapplicaties bouwen.
Schrijven was een j ongensdroom,
aldus Van Butsel.
Dat ‘jongensachtige’ dient
met een korrel zout genomen
te worden. Zijn verhalen zijn
divers, weten te verwonderen
en te verrassen en getuigen van
volwassen vakmanschap.
https://andrevanbutsel.blogspot.
com

Pavel inspecteerde een laatste maal het veelkleurig palet lekkernijen

op het aanrecht. Ze hadden tijd, geld en geduld gekost. Hij boog zich
voorover, sloot de ogen en rook aan de makreelsalade met gegrilde
perzik, de zeebaars met pompelmoes, de S
 int-Jacobsvruchtencarpaccio
met limoen … de Asetra kaviaar. Uiterst zorgvuldig plaatste hij de
etagères met hapjes in een Amerikaanse koelkast.
Kwart voor twaalf. De dames konden hun opwachting maken. Hij ging
naar de slaapkamer en trok andere kleren aan. Hij bekeek zichzelf in de
manshoge spiegel: tanktop, Mojitogroen short, suède Hilfiger sneakers.
Het zag er goed uit.
Terug in de keuken nam hij een koksmes en hakte wat bieslook om de
resterende tijd te doden.
‘Nog lang werk?’
Het mes schoot uit zijn hand en klingelde op de vloer. ‘Hanna, waar
kom jij ineens vandaan?’
‘Verrassing! Je tuinhekje stond open dus ik dacht …’
‘Je kostte me bijna een teen.’
‘Indrukwekkend hoor, hoe je de bieslook millimetert.’
Hij raapte het mes op en legde het op tafel. ‘Kom hier, bitch.’
Knuffel.
Ze rook naar jasmijn. Ze droeg een korte broek en sandalen met hoge
hak; het was de doorzichtige bloes zonder spoor van een beha die
hem de adem benam. Ze knipoogde ondeugend doorheen slierten
donkerbruin haar. ‘Kan ik helpen?’
‘Ik ben klaar.’
Hij ging haar voor naar de tuin waar een keurig gedekte tafel voor vier
personen wachtte, overschaduwd door een parasol. De moorddadige
hitte van de laatste weken had diepe wonden geslagen in de natuur en de
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droogte bereikte precatastrofale proporties. Het gras
lag erbij als gehakseld stro en de grond vol barsten
en kloven deed denken aan dorre rivierbeddingen in
desolate savannes.
Haar gezicht betrok. ‘Gedekt voor vier?’
‘Andrea brengt iemand mee.’
Ze drukte zich tegen hem aan en fluisterde: ‘Ik
verwachtte een triootje, Pavel.’
‘Vast. Zoals vorige keer. Jullie gevecht heeft me een
half jaarloon gekost. Ik moest achter een compleet
nieuw servies aan.’
Ze tikte met een wijsvinger tegen zijn neus.
‘Overdrijver. Ik zal me gedragen, oké?’
‘Eerst zien.’
‘Ken ik hem?’
‘Wie?’
‘Andrea’s compagnon.’
‘Het is een haar.’
Ze duwde hem weg. ‘Verdomme Pavel. Heb je nu
een vreemd wijf uitgenodigd?’
‘Rustig, rustig. Ik weet ook niet wie ze is. Een logé,
zei Andrea, zonder verdere uitleg. Vast een Engelse
die verdwaald is in de binnenstad.’
‘Of een huppelkut waar je de hele namiddag op zit te
geilen. Andrea is een achterbakse sloerie.’
‘Wat kon ik doen?’
‘Zeggen dat ze een achterbakse sloerie is.’
‘Wat ben je weer charmant.’
Ze sloeg haar armen om zijn nek. ‘Ik wil je voor mij
alleen. Dat weet je toch? Het is al erg genoeg dat ik
Andrea moet dulden.’
Een dingdong onderbrak haar geflirt. Hij duwde haar
weg, glipte naar de voordeur, schopte de onderste
grendel los en trok ze open. Daar stond ze: Andrea
met de blonde bob, stralend als een popster, in een
wit topje en een waanzinnig korte minirok, op het
hoofd een monsterlijke zonnebril.
Ze omhelsde hem en drukte een kus op zijn mond.
‘Pavel, mijn favoriete vrijgezel. Wat zie je er goed

©

uit. Zie die biceps! Mijn God.’ Ze kneep in zijn
armen en bovenlijf alsof hij een homp rundvlees was
voor in de oven.
‘Jaja.’
‘Wat scheelt er?’
‘Niets.’
‘Wil je dat ik weer vertrek?’
‘Is dat een dreigement?’
Ze gaf hem een por. ‘Irritant ventje.’
Achter Andrea verscheen een hoog o pgeschoten
zwart meisje met ronde Disney-ogen. Haar
blikkerende glimlach en glittergouden lipgloss
verlichtten de sombere hal.
‘Goeiemiddag, juffrouw.’
Ze negeerde zijn uitgestoken hand en kneep net als
Andrea in zijn biceps, met handen zacht en koel als
fluwelen luchtkussentjes. Ze zei geen woord.
Andrea beantwoordde zijn verbaasde blik met
rollende ogen. ‘Doe geen moeite, ze is achterlijk en
begrijpt geen hol Nederlands.’
‘Do you speak English?’
Het meisje schonk hem een duizelingwekkende
glimlach.
‘Probeer Zoeloe of Swahili, iets uit de jungle.’
Het kind gaf geen reactie.
‘Zeg gerust iets grofs, ze begrijpt echt niets, hoor.’
Hij ging hen voor naar de tuin. ‘Ben je gek? Mijn
eigen gasten schofferen.’
‘Kom mee, zwart loeder.’
‘Je bent een boosaardige feeks, Andrea.’
‘Zie je? Begrijpt geen drol. Komt recht uit de
brousse.’
‘Doe eens normaal. Ik wil dat het gezellig wordt,
oké?’
‘Maak je niet druk.’
‘Wie is ze?’
‘Mijn Airbnb-logé, een snotmeid van een Afrikaanse
conferentiediplomaat. Ik word gek van het wicht.
Zo betrouwbaar als een zwerm snuitwespen. Ik
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durf haar geen moment alleen te laten. Wat ik
tegenwoordig allemaal over de vloer krijg. Je hebt
geen idee.’
‘Andrea, verdomme.’
‘Wow, wat een prachtig gedekte tafel. Je hebt jezelf
overtroffen. Hey, Hanna, hoe gaat het?’
Ze wisselden drie vluchtige kussen, elkaar taxerend
op rimpels, pukkels of andere mankementen. Hij
wist hoe graag ze elkaars hart zouden doorboren met
de ijspriem in zijn keukenlade.
Het donkere meisje liep naar de jacuzzi aan de rand
van het terras. Ze schuifelde er omheen, een hand
liefkozend over het glanzende oppervlak. Daarna
klapte ze als een schoolkind in de handen en lachte
hem toe. Hij lachte terug, niet wetend waarom. Met
enige schroom nodigde hij haar aan tafel, o ntkurkte
een fles Nicolas Feuillatte en vulde vier glazen.
Ze klonken. Het meisje bestudeerde de bubbels en
dronk het glas in één teug leeg.
Hanna zat klierig te glimlachen. ‘Ze denkt dat het
bruiswater is.’
Hij ging zitten. ‘Jullie zijn onuitstaanbaar. Stop
ermee.’
In een kort moment van harmonie keken de twee
elkaar in de ogen en begonnen te lachen. ‘Jullie zijn
onuitstaanbaar,’ kakelde Hanna hem na. ‘Je lijkt wel
verliefd op die snol.’
Hij stond op, beende naar de keuken en gebood de
smartspeaker een playlist te draaien. Een artificieel
vrouwenstemmetje gehoorzaamde. ‘Toch nog één
wijf dat luistert,’ mompelde hij. Hij haalde de hapjes
uit de koelkast en schikte ze op een s erveerwagentje
van tropisch hardhout. Daarmee reed hij naar de
tuin. Achter hem hijgde Katy Perry: Appetite for
seduction.
‘Wat prachtig. Een echt umamifestijn,’ kirde Andrea.
‘Van umami word je geil, schijnt het. Wat staat
er nog meer op het programma, Pavel?’ Hanna’s

©

b loesje hing open tot haar navel.
Hij vulde opnieuw de glazen. ‘Tast toe.’
‘Ben je boos?’
‘Wat is er zo moeilijk aan een simpel gezellig
etentje? Ga nu eens lekker genieten en stop met dat
kleinerende gedoe.’
‘Doe niet flauw, Pavel, het is niet kwaad bedoeld. Ze
begrijpt er toch niets van.’
‘Dat maakt het niet minder erg. Er zijn grenzen.’
Het meisje bekeek de hapjes vol argwaan, alsof
er iets op lag dat nog leefde. Ze schoof er alsnog
eentje in haar glimmende mond. Daarna sloeg ze het
zoveelste glas champagne achterover.
Een vleugje barbecuerook dreef over de tuin. E
 rgens
ver klonk het geronk van een grasmachine. B
 eekjes
zweet liepen langs zijn slapen. Tanktop en short
kleefden aan zijn lijf. Hij voelde zich smerig en
smachtte naar het water in de jacuzzi. Het meisje
moest op dat moment hetzelfde hebben gedacht.
Ineens stond ze op en kleedde zich uit, waardig en
elegant. Ze drapeerde haar kleren en ondergoed over
de leuning van een tuinstoel, stapte h eupwiegend
via het trapje in de jacuzzi en gleed met haar
zwartsatijnen lijf in het blauwige water.
Zijn hoofd duizelde. Donkere driften raasden door
zijn liezen. Hij stond op en liep met knikkende
knieën naar de jacuzzi. Hij tikte op het display en het
meisje verzwolg in het bruisende geweld van veertig
massagejets. Ze schaterde het uit.
Hanna en Andrea keken met open mond toe.
Andrea zei: ‘Wat een trien.’
‘Waarom bracht je haar verdomme ook mee?’
repliceerde de ander.
Alle drie keken ze gehypnotiseerd naar het
ronddrijvende meisje in het kolkende water.
‘Gaan we ook uit de kleren?’ vroeg Andrea.
‘Ben je gek? Ik ga echt niet liggen pocheren naast
dat kreng.’
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Hij sloeg op tafel. ‘Ik walg van jullie.’
Hanna keek treiterig naar Andrea. ‘Nu wordt hij echt
boos.’
Het bleef een tijd stil, op het sonore gegons van de
pompen in de jacuzzi na.
‘Hoe zit het met je trouwplannen, Pavel?’ vroeg
Andrea.
‘Heb ik niet.’
‘Laatst zei je dat je niet eeuwig alleen wou blijven.’
‘Ik heb me zonet bedacht.’
‘Komaan, wie van ons zou je kiezen, mij of Hanna?’
Hij had alleen oog voor het meisje in het bruisende
sop.
‘Pavel?’
‘Ik wil geen onlusten zoals vorige keer.’
‘Komaan, we zijn grote meiden.’
Het meisje verrees uit de spa en wiegde naar de
keuken, nagekeken door het drietal. De natte
voetsporen die ze achterliet op de hete terrastegels
verdampten terstond. Even later doemde ze op achter
de twee vrouwen, in haar rechterhand het koksmes
dat hem bijna een teen had gekost. Het zonlicht
flitste in het geharde staal. Flonkerend rood sproeide
over de hapjes. De ogen van de vrouwen draaiden
verbaasd naar boven, hun blik vertroebeld door een
waas van ontzetting.
Het meisje gooide het mes in het gras, gleed terug in
de spa en wenkte hem. Verdoofd trok hij zijn kleren
uit en stapte in het water. Ze zette zich af, dreef naar
hem toe, opende haar mond. Achter haar blikkerende
gebit was het zwart als de nacht. Ze beet in zijn hals.
Ze wurgde haar benen als een boa om zijn middel,
perste zich rondom hem en voerde hem mee naar
exotische niemandslanden. Dan kwam het rumoer.
Vogelgekrijs, kikkergebrul, b avianengeblaf, g ebalk
van bronstige impala’s, gebonk van w
 oedende
gorilla’s, gegrom van luipaarden op zoek naar prooi.
Hoog boven hem raasde een d uizelingwekkende

©

waterval. De v rouwen met hun opengereten kelen
en geknakte h oofden verschrompelden tot s toffige
mummiepoppen, het mes op het gazon tot een
roestige machete, zijn villa tot een ruïne, verbrokkeld
en overwoekerd door wortels en lianen. Uit de
kloven in de grond schoten w
 urgplanten en sequoia’s
metershoog de lucht in, de hemel v erduisterend met
hun gebladerte. Uit holle s chaduwen kropen obscure
skeletten met gloeiende ogen en o pengesperde
muilen als duivels uit het diepst van de hel. Doorheen het gebladerte s childerde de w
 aterval een
verblindende regenboog.
Hij was nog steeds in het meisje, haar ogen broeierig
als die van een loopse leeuwin. Nee, van een slang,
een zwarte mamba. Ze beet opnieuw. Het deed geen
pijn. Hij voelde zich veilig en gaf zich over aan zijn
donkere godin.
‘Qui es-tu?’ vroeg hij.
‘Africana, maar almal noem my Afra.’ 
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Carlos De Beire

Wie op zoek gaat op het

internet naar Carlos De Beire
zal bitter weinig vinden over
deze auteur. De man (of vrouw?)
zegt enkele boeken gepubliceerd
te hebben en beweert voor een
pseudoniem te kiezen omdat
het verhaal voorrang heeft op
de schrijver. Ook uit de avatar
valt weinig op te maken, niet
toevallig een beer. ‘Beren zijn
knuffelbaar wanneer het hen
uitkomt en gevaarlijk als het
moet. Ideaal,’ aldus De Beire.
BEZOEK gaat over een
vriendelijke invasie.
Of toch niet …?

(foto: Scott Webb - Pexels)

Woensdagochtend zeven uur. Bent stommelt uit bed, trekt de

gordijnen open en staart in het verbaasde gezicht van een Agapiaan.
Hij sluit het gordijn, gaat op bed zitten en zet de dingen op een rijtje.
Slaapdronken schommelt hij naar de badkamer. Een kwartier later,
klaarwakker en gewassen, met de prikkelende geur van aftershave in
zijn neus, doet hij het licht aan in de keuken. Het eerste wat hij hoort
als hij de radio aanzet is: ‘… de gezanten die beweren afkomstig te
zijn van een planeet die zij Agapius noemen, hebben zich op aarde
in alle talen voorgesteld als een vredelievend, explorerend ras dat
de ruimte verkent naar leven. Zij zeggen zeer verheugd te zijn een
ontwikkeld, innovatief broederras gevonden te hebben en popelen om
kennis en ervaringen uit te wisselen.’
Wantrouwig schakelt Bent de radio uit en drukt op de
afstandsbediening van de tv. Hij ziet panoramische beelden uit
iconische wereldsteden; eivormige schepen die rond de E
 iffeltoren
cirkelen, rond het Vrijheidsbeeld op Liberty Island en rond The
London Eye. Laag boven de grond zweven komisch uitziende open
koetsjes, elk bemand door twee zilver-blauwachtige wezens met een
groot rond hoofd waarop hoornachtige uitsteeksels staan. Ze zijn niet
zo groot, hebben lange, dunne ledematen, handen en voeten.
Een gedachte schiet door zijn hoofd: hij heeft er net zelf een gezien,
voor zijn raam! Hij beent naar de voordeur en zwaait ze open. Frans
en Nadine, zijn overburen, ziet hij met angstige blik achter hun raam
staan. Nadine slaat haar hand voor haar mond en Frans kijkt naar
Bent. Niet-begrijpend gebaart Bent waarom ze zo geschrokken zijn.
Nadine wijst naar boven. Boven hem hangt een eivormig schip, een
paar honderd meter hoog. De afmetingen zijn kolossaal en Bent moet
denken aan de Hindenburg, de zeppelin die in de jaren dertig van
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de vorige eeuw zo’n tragisch einde kende. Uit het
ei stroomt gestaag een sliert koetsjes, bemand door
twee wezens. Ze zwermen alle kanten uit. Een fel
knipperend alarmlicht springt aan in Bents hoofd:
Invasie!
Weer binnen gaat hij voor de tv zitten. Een extra
journaal wordt aangekondigd. Bent ergert zich aan
de mimiek en het ietwat meewarige trekje om de
mond van de presentator, alsof hij de tekst d ie hij
voorleest met een korrel zout neemt; de beelden
vertellen een ander verhaal.
‘Hun komst kwam als een donderslag bij heldere
hemel. Geen enkel sterrenobservatorium ter wereld
heeft iets waargenomen in de uren voorafgaand aan
hun landing. Men schat dat er een drieduizendtal
schepen hangen boven het bewoond aardoppervlak.
Wetenschappers gaan ervan uit dat ze a fkomstig
zijn van een reusachtig moederschip dat zich
waarschijnlijk verborgen houdt achter de maan.
Geen meldingen zijn gemaakt van incidenten met
de wezens die ons observeren. De regering raadt
iedereen aan om binnen te blijven en de media op de
voet te volgen. Vooralsnog is er geen enkele reden
tot paniek.’
De nieuwslezer richt zich rechtstreeks tot de
kijker. ‘We laten nu een geluidsfragment horen
dat wereldwijd werd ontvangen door radio- en
televisiezenders. Ook wij kregen dat bericht door,
in krom Nederlands. Linguïsten zijn het erover
eens dat het oorspronkelijke bericht in het Engels
werd opgesteld en dat gebruik werd gemaakt van de
gratis vertaaldienst van Google waardoor sommige
zinnen nogal geforceerd overkomen. Hier volgt het
fragment.’
De presentator verhuist naar een klein kader
rechtsboven in beeld. Zinnen verschijnen als de
aftiteling na een film. Bent vraagt zich af of het de
aftiteling van het aardse leven is.

BEZOEK
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Groeten Earthlings, komen we van de p laneet
Agapius. Wij willen u verzekeren van onze
vreedzame bedoelingen en betuigen onze spijt als we
al bijbrengen onnodige angst die je. Aangezien we
interstellaire rijden, zien wij het als onze taak om
de omgeving te verkennen op zoek naar intelligent
leven. Het is altijd al voor ons te zijn in het
universum als intelligent ras alleen een o ndraaglijke
gedachte. We zijn zeer verheugd jullie planeet te
hebben ontdekt en hoop dat we kunnen blijven
krijgen om elkaar beter te leren kennen vruchtbare
uitwisseling en dialoog.
De presentator komt weer vol in beeld. ‘Tot z over
het bericht. Geleerden en autoriteiten houden
onophoudelijk contact met elkaar en wisselen hun
bevindingen uit. Het Amerikaanse leger heeft de
leiding over een grootscheepse calamiteitenmacht
die inderhaast is opgezet met alle bondgenoten en
niet-gelieerde strijdmachten. Zelfs N
 oord-Korea
en China hebben zich onder het Amerikaanse
superbevel gevoegd. Nog een sportbericht om af
te sluiten. Zulte-Waregem heeft zijn kansen op de
landstitel verkwanseld …’
Ongeduldig doet Bent de tv uit en keilt de
afstandsbediening weg. Wat voor de godgloeiende
duivel is er godverdomme aan de gang? Worden
we overspoeld door toeristen uit de ruimte, is het
alleen maar dat? Hij onderdrukt de neiging zich in de
kelder te barricaderen, loopt weer naar de voordeur,
bedenkt zich en neemt de telefoon.
‘Dag ma. Zeg, hoe is het daar bij jou? Vliegen daar
ook van die dingen?’
‘Dag Bent. Jaja, ze zitten hier met zijn tweeën koffie
te drinken. Nou ja, ik denk dat ze het niet lusten, ze
zijn te beleefd om te weigeren.’
‘Huh?’
Ze dempt haar stem, ‘ja, eigenlijk zijn ze best vriendelijk, hoor. Alleen die gele geitenogen vind ik een
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beetje akelig.’
‘Maar, maar, waar zitten die, bij jou thuis!? En kun
je ze verstaan?’
‘Oh, ze spreken gewoon dialect. Ze gebruiken
woorden die ik sinds mijn jeugd niet meer g ehoord
heb. Raar hoor, maar je voelt je direct op je
gemak. Ik ga neerleggen, jongen, ik heb een beetje
hoofdpijn. Ik bel straks wel terug.’
Bent steekt zijn mobieltje in zijn zak en blijft
verward staan. Die, die Agapers, Apianen, wat dan
ook, gaan bij mensen op bezoek.
De bel gaat en Bent schrikt zich lam. Door het
spionnetje ziet hij twee van die dingen voor de deur
staan. Zijn hart klopt in zijn keel. De twee wezens
kijken elkaar aan, dan richt een van hen zijn, of haar,
blik op de deur. Bent krijgt het gevoel dat het wezen
hem recht aankijkt. Hij deinst achteruit. De bel gaat
weer.
‘Mijnheer De Vries? Wij hebben kennis dat u
thuis bent. U hoeft geen schrik te doen. Wij willen
gewoon met u vriendschappelijk onderhouden.’
Ammehoela, rot op, denkt Bent.
‘Kan het zijn dat u geboorteachtig bent in
Ammehoela? Wat een toevallige treffer, wij gaan
daar straks naar toe. Misschien kunt u zich dan met
ons vergezellen?’
Een misselijkmakend besef dringt tot Bent door. Die
duivels moeten zijn gedachten gelezen hebben. In
paniek rent hij naar de woonkamer en schakelt de tv
weer aan. Hij zet het geluid op het hoogste v olume.
Een oubollig testbeeld siert het scherm, harde
muziek weerklinkt. Happy van Pharrel Williams .
Een rode tekst loopt over het scherm.
Opgelet!
Men heeft ontdekt dat de wezens van Agapius uw
diepste gedachten kunnen lezen!
Aangeraden wordt om luide muziek op te zet-
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ten of een nietszeggend wijsje door uw hoofd te
laten spelen, opdat uw stroom van gedachten niet
ongehinderd kan opgenomen worden door de
vreemde bezoekers.
Men heeft geen aanwijzing dat deze methode enig
effect heeft, toch wordt, in afwachting van een
efficiënte verdediging tegenover deze m
 assale
inbreuk op onze privacy, aangeraden genoemde
methode te gebruiken.
WAARSCHUWING: laat geen van de vreemdelingen
uw woning betreden!
Meer nieuws volgt.
In een oneindige lus glijdt de tekst over het scherm.
Bent denkt aan zijn moeder en een troep mieren
marcheert over zijn ruggengraat. Hij neemt zijn
mobieltje en roept haar nummer op. Een vreemde
stem, nasaal en eentonig, weerklinkt.
‘Allo, pronto, hello, diga, hai, moshi-moshi?’
‘Ma?’
‘Uw moeder is momenteel niet ter beschikking.’
‘Wie is dit?’
‘U spreekt met haar invité.’
‘Waar is mijn moeder?’
‘Uw moeder wa … is fantastisch.’
‘Wàt is mijn moeder?’
De verbinding wordt verbroken en met wild
kloppend hart staart Bent naar het uitdovende
scherm. Hij grist de autosleutels van het haakje en
stormt naar buiten. In zijn haast loopt hij een van de
sinistere, zilverkleurige individuen ondersteboven.
Onaangedaan krabbelt de Agapiaan overeind en
kakelt vrolijk: ‘Haastige spoed is zelden goed.’
‘Krijg de kolere,’ snauwt Bent en kruipt in zijn
wagen. De autoradio springt aan en uit de boxen laat
Pharrel volmondig weten zich nog steeds So Happy
te voelen.
Moeder woont honderd kilometer verder, in het
groene Limburg. Het is merkwaardig kalm op
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de doorgaans drukke Antwerpse ring. Zich niets
aantrekkend van de snelheidscamera’s vlamt hij
richting E313 die op enkele vrachtwagens na
zo goed als leeg is. Plankgas stuift hij over de
snelweg, honderdzestig kilometer per uur. Soms
ziet hij e ivormige k oetsjes in de verte, steeds
bevolkt door tweecreaturen. Wanneer hij bij het
verkeersknooppunt Lummen komt en snelheid moet
minderen, komt een ei naast hem glijden. De twee
Agapianen kijken hem verwonderd aan. Bent kijkt
strak voor zich uit en e enmaal op de E314, haalt
hij alles uit zijn auto. Het ei blijft doodgemoedereerd naast hem hangen. Af en toe kijken de wezens
elkaar aan om dan weer met volle aandacht Bent te
bekijken. Die krijgt het vreselijk op zijn heupen en
steekt zijn m
 iddelvinger op. Prompt krijgt hij er vier
terug, vergezeld van een stompzinnige glimlach op
de voor de rest u itdrukkingsloze gezichten. Na een
tijdje lijken ze het beu te worden en zwenken af.
Wanneer hij in As komt, net voor de weg
spectaculair daalt, krijgt hij zicht op de uitgestrekte,
in de zon badende Maasvallei. Wat hij ziet, doet zijn
adem stokken.
Het wemelt er letterlijk van in de zon g linsterende
eitjes. Hier en daar, een stuk hoger, zweven
grote schepen. Intussen heeft hij zeker vijf keer
geprobeerd zijn moeder te bellen, hij krijgt telkens
het antwoordapparaat. Er is iets mis, dat voelt hij
gewoon. Hij twijfelt bij de aanblik van de door de
lucht krioelende indringers. Durft hij zich daartussen
te wagen? Hij moet! Zijn moeder uit haar huis halen
en mee naar Antwerpen nemen, koste wat het kost.
Eenmaal in Dilsen lijkt het rustiger dan hij dacht.
Hij ziet af en toe wel een glimmend ei, alleen zijn
ze niet zo dicht bezaaid als hij gevreesd had. Het
dorp lijkt wel uitgestorven. Onbesuisd parkeert hij
zijn auto voor zijn ouderlijk huis. De kiezelsteentjes
ketsen tegen de gevel. Zonder kloppen gaat hij naar
binnen en roept zijn moeder. Aan tafel zitten twee
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 gapianen.
A
‘Mam!’ Hij kijkt verwilderd om zich heen en denkt
koortsachtig na waar zijn moeder kan zitten. In de
tuin, de kelder? Een van hen vraagt, zonder zijn
mond te openen: ‘Een kelder, wat is dat?’
De dringende boodschap van de tv flitst door zijn
hoofd. Een liedje, hij moet denken aan een liedje.
Met opeengeklemde lippen begint hij gejaagd Ik zag
twee beren broodjes smeren te neuriën. Tussendoor
roept hij om zijn moeder.
‘Mam, má!’
Oh dat was een wonder
Hij rent door de keuken naar buiten, de tuin in.
‘Mama!’
’t was een wonder, boven wonder
In het tuinhuis zit ze ook niet. ‘Godverdomme, ma,
waar zit je?’
Dat die beren smeren konden
Vertwijfeld kijkt hij om zich heen.
Hihihi, hahaha, ‘k stond erbij en ik keek ernaar
In een vlaag van blinde woede pakt hij de steekspade
die tegen het tuinhuis staat en stormt het huis weer
in.
Ik zag twee beren broodjes smeren
In de eetkamer staan de wezens naast elkaar. Op de
keukentafel ziet hij het valse gebit van zijn moeder
liggen. Die rode druppels op het plastic tafelkleed …
Oh dat was een …
Acht, eng dunne ledematen slingeren zich om zijn
keel. Grijpgrage vingers strelen zijn haren en drukken zijn oogballen naar god.
‘Mama,’ fluistert hij. 
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Elyse van der Roer

Minne- en zinnenstrelend, zo

kun je het werk van Elyse van
der Roer het best b eschrijven.
Haar taalcapriolen dringen
moeiteloos door tot het hart
van de lezer en blijven daar een
hele tijd resideren. Dat ze naast
wervelende poëzie nog iets
anders in de pen heeft, bewijst
haar verhaal UITVERKOREN.
‘Schrijven is een proces dat
ik hier met liefde deel. Mijn
vochtige en vluchtige textuur
kan subtiele dan wel drastische
wijzigingen ondergaan; ik ben
goed in twijfelen en heb geen
gevoel voor richting.’
Meer van Elyse: https://elysevdr.
com/

Het was in de derde maand van een ijzig jaar en tegen schemer

dat moeder Stultitia haar vijf nogal eigenaardige dochters onder de
gewelven der zotheid bijeenriep. Klambleke handjes, Geblakerd
kroeshoofd, IJlende geelzucht, Woedende roodvonk en Dolgedraaide
pinda waren gek op vergaderen en verrukt; voor een legitieme strijd
mocht je ze altijd wakker schudden.
De vergadering liep zoals altijd uit de hand. Eindelijk, rond
middernacht, waren moeder en dochters het volledig met elkaar
oneens. Het sputum spetterde over tafel, gul werd gif geschonken
en met koperen kelken geklonken: blijmoedig was voor een nieuw
tijdperk van haat en nijd getekend.
‘Moge de jaloezie onze leidraad zijn!’ joelde moeder Stultitia;
zelden was zij zo euforisch. Van het schuim, dat haar verrotte
tandvlees opbleekte in bruisende kolkjes, kreeg ze de smaak pas echt
te pakken.
‘Dochters,’ gilde ze buiten zichzelf, ‘ik voel mij met huid en haar
boven het belabberde moederschap verheven, ik wil dat jullie mij
voortaan zuster Angel noemen. Laten we dat behoorlijk vieren!’
De vijf continenten daverden op hun grondvesten en precies op dat
moment kreeg het universum er een engel bij.
Het altijd volgzame aardse volk hoorde het gedonder dat vanonder
de gewelven opsteeg en gehoorzaamde terstond; lijven explodeerden
overtuigend, huizen van god mag weten welke goden werden voor
de zoveelste keer gezellige puinhopen, koppen rolden multicultureel
alle kanten op; het was een lust voor het oog.
Ook de natuur hielp een handje mee. Waar mens, dier en de laatste
vitaminen toch al aan het verzuipen waren, kletterde vervuild sop
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met bakken uit de hemel. Pontius waste b lijkbaar
weer eens zijn handen alvorens aan de dis te
schuiven met in dure soepjurken gefrommelde
geestelijken die Kalasjnikovs boven kleurpotloden
verkozen. De zon zou er niet van gaan schijnen,
om de zaak van boven naar beneden toch enigszins
in evenwicht te houden, werd zo nu en dan met
hardnekkige overtuiging iemand heilig verklaard.
Ruim zeseneenhalve eeuw later zit een jonge vrouw,
die de naam Angel draagt, ergens in een spelonk op
een armetierig krukje. Een of ander w
 eerzinwekkend
figuur heeft haar in dat hol gedumpt en ze heeft het
bloedheet. Wat rest van een berg papierproppen
smeult naast haar op de grond nog altijd na.
Bij binnenkomst zag Angel eerst niets, toen vaag
een opklaptafeltje met daarachter die armetierige
kruk waarop een aangebrande bokkenpoot haar niet
bepaald zachtzinnig had neergezet. Een fatsoenlijke
stoel was blijkbaar te veel gevraagd.
Op het tafeltje stond een tot de rand toe met z warte
drab gevulde inktpot. Daarnaast lag een stapel
vergeelde A4’tjes, een geknakte kroontjespen en een
kattebelletje met de notitie Schrijf een afscheidsbrief.
Fijn, ze willen alles zwart op wit, dacht Angel
aanvankelijk. Zullen moeder Stultitia en die
heetgebakerde dochters van haar wel achter zitten.
Ze bekijken het maar.
Uit pure verveling of gebrek aan perspectief, ging
Angel uiteindelijk toch maar schrijven. Aan wie mag
de hemel weten, maar als jij dit leest, waarschijnlijk
aan jou. Verdeeld onder punt a) en b) schreef ze in
kledderige letters:
a) Ik ben een tussen de Zwitserse bergen o pgegroeide
dochter van Amsterdamse immigranten. En alsof
die hele immigratie nog niet idyllisch genoeg was,
noemden mijn ouders mij Angel. De rol die zij mij
daarmee toebedeelden en waarvoor ik graag mijn
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best had gedaan, is de Engelse b etekenis ervan,
het leven leerde mij de noodzaak van v erdediging.
Achteraf maar goed ook, een a ngelloze engel zou in
dit rothol nog geen letter op papier krijgen.
Van de Zwitserse zusters leerde ik dat
zachtaardigheid je in het gunstigste geval diepe
vernedering en/of een gebroken stuitje oplevert.
Van die geestelijke verrijking is mijn stuitje nooit
opgeknapt, de vernedering heb ik met klaar geweld
uit mijn b elevingswereld getrapt. Ik hoef maar weer
op zo’n beroerde kruk te zitten, of ik zie m
 ezelf
met slechts een kwiek rukje aan het stuur van mijn
Hummer een setje overstekende nonnen naar hun
schepper helpen. Nou ja, vooral die ene dan, die
zo sarcastisch kon lachen dat haar speeksel ervan
schuimde.
b) Begin maart van een jaartal dat ik in deze
tijdloze spelonk kwijt ben, reed ik ergens rond
middernacht op een snelweg in Vlaanderen en het
miezerde onderkoelde regen. Over het waarom zou
ik nauwkeuriger kunnen zijn, maakt het verder uit
voor iemand die stoffelijk niet meer van betekenis
is? Wat uitmaakt is dat die onderkoelde regen het
wegdek ombouwde tot een moordende rollercoaster.
De meeste auto’s bewogen zich voort als pas met
overdreven veel gif bespoten torren. Mij deerde het
niet; op ijs en sneeuw kon, dankzij mijn Helvetische
rijstijl, geen Vlakkelander in mijn schaduw staan.
Totdat een idioot mij onverhoeds in zijn m
 achteloosheid
meesleurde. Veel meer dan de g enadeklap die daarop
volgde, kan ik me niet h erinneren.
Groet, of niet,
Angel
PS over punt c) moet ik nadenken.
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Het schrijven ging moeizaam, de kroontjespen en de
inktpot waren attributen die geen deel uitmaakten
van Angels digitale tijdperk, daarbij barstte ze van
de koppijn. Gelukkig nog dat het haar niet aan tijd
ontbrak.
Zeshonderdzesenzestig jaar zit Angel nu toch al op
dat beroerde krukje.
Ze heeft nooit geweten wat wachten is, ze w
 achtte
nooit, niet op aandacht, niet op antwoorden. Ze
stelde trouwens ook nooit vragen; ze handelde, en
dat was het.
Pas nu alles beschreven is en behalve het b estuderen
van haar eigen ledematen, bijvoorbeeld hoe haar
huid verschrompelt, iedere vorm van handelen
overbodig lijkt, het plots niet meer dondert in de
gewelven en er een engelengezang, zo heftig dat het
bezit neemt van alle luchtlagen, tot haar doordringt,
beseft ze dat ze nooit iets anders heeft gedaan dan
wachten. Op maar één antwoord, op het Eureka
van Petrus, het inzicht van de duivel desnoods; op
rechtvaardigheid.
Nog voordat ze aan haar afscheidsbrief begonnen
was, had ze:
‘Kan er misschien een deur open? Het is hier
zo godvergeten heet!’ geroepen, waarop er
iets onder het verkoolde hout, dat haar van het
zichtbare scheidde, was doorgeschoven, een
instructieformulier:
Het afscheidsdocument omvat bij voorkeur a)
Een beknopt relaas over achtergrond en eventuele
persoonlijkheid van betreffend overschot en b) Enige
duidelijkheid rondom het verlaten van diens aardse
leven.
Onder c) kan optioneel een laatste vraag worden
gesteld. Hier wordt doorgaans weinig aandacht aan
besteed.
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Onder c) had Angel na lange tijd het nadenken
geschrapt en geschreven:
Verwarren jullie mij soms met moeder Stultitia?
In andere sferen ondertussen verveelt Petrus zich
al eeuwen ongelukkig. Juist terwijl hij zijn baas
in diep gebed aan het smeken is zijn vriend Judas
weer eens wat rust te gunnen, al was het maar voor
een potje klaverjassen, staat er voor het eerst in
zeshonderdzesenzestig jaar iemand aan zijn poort.
Een felle steek door zijn borst is voldoende en
onder de gewelven der engelen roept Petrus zijn
gevleugelde leger bijeen. 
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Mili van Veegh

Mili van Veegh was vele malen
in de Democratische Republiek
Congo. Zij maakte onderdeel
uit van een team dat onderzoek deed naar misdaden, in
hun thuisland gepleegd door in
Nederland wonende Congolezen.
Met steun van anderen kon zij
een basisschool in Kinshasa van
leerboeken voorzien.
https://milivanveegh.nl/

Congo, eerlijk en rauw

Wie Congo wil leren kennen is meestal aangewezen op literatuur

vanuit een politiek correcte hoek, en meestal nog uit een tijd die
intussen al ver achter ons ligt. Wie het hedendaagse Congo wil leren
kennen, ongefilterd, hard, recht voor de raap, die moet bij Mili zijn.
TWIST: In welk jaar speelt dit verhaal zich af?
MvV: In 2005, mijn eerste bezoek aan het gistende land. Ik d warrel
door het boek heen, met waarheidsgetrouwe feiten, als de vrouw die
rechtsomkeert wil maken op de vliegtuigtrap bij aankomst, die een
brandend doosje lucifers naar gewapende militairen lanceert, die erudiete mannen ontmoet zoals Papa Jean, die met Handicap haar eten
deelt.
TWIST: De taal is onverbloemd in ‘Congo Artikel 15’, alles
wordt bij zijn naam genoemd. Je leest over de afleverneger,
de bezemneger, omkeernegers en schietnegers. Eind 2018, de
verschijningsdatum van je roman, was je je waarschijnlijk
bewust van de negatieve connotatie van dit woord, toch heb je het
gebruikt. Om welke reden?
MvV: In dezelfde periode sprak men over de ondragelijke witheid
van melk. Het zou een racistisch teken van blanke o verheersing
zijn. Woorden zijn per definitie onschuldig en de mijne b ovendien
hartstochtelijk liefhebbend. Ik weiger mee te doen aan de
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Charles,
de antiheld

Charles Oostende, v erbeten

door zijn verleden, heeft een
schuilplaats gevonden in
Kinshasa. Op zijn vaste plek in
‘Café Anderhalf Leven’ noteert
hij de verhalen van v erdwaasden.
Een peilloze leegte vult hij met
aanvankelijk fragiele r elaties:
een moeder-overste, een
hoerenmadam, de patron van
het café, een dandy en andere
illustere figuren. Charles breekt
als Handicap, zijn eeuwige
schaduw, vertrapt wordt door een
buiten zinnen geraakte massa.

tegenwoordige woke cancel culture en denk aan een diepzwarte
Belgische man die in het openbaar de opgelegde erosie van het woord
neger fel bespotte.
TWIST: In hoeverre lopen fictie en realiteit over in ‘Congo Artikel
15’?
MvV: Volkomen. Zij die mij kennen, hebben mij schaterlachend
herkend. Mijn personages heb ik gebaseerd op karakters van door
mij gekende Congolezen. De stortbuien, de zonsopgang, de geur van
bloemen, de zangerige, breedsprakige en typische manier van zich
uiten, de waardige trots van papa’s en mama’s, de waanzinnige diepe
ellende, dit alles heb ik zelf mogen ervaren.
TWIST: Heb je met dit boek alles verteld wat je wilde vertellen
over Congo? Met andere woorden: zit er nog een verhaal over dit
land in de pen van Mili van Veegh?
MvV: Nee, geen tweede boek in die zin, ik schreef er onophoudelijk
aan, vier maanden lang en gaf alles wat ik in me had. Wel werk ik
momenteel – met een team vrouwen – aan de Franse vertaling ervan.
Mijn komende en vierde boek zal en moet anders worden.

RECENSIES
Eerder las ik ‘Jitzak’ van Mili van Veegh, een geweldig boek. De
afgelopen dagen voerde ze me met haar melodieuze woordgebruik
mee door Congo in haar boek ‘Congo Artikel 15’. Ze liet me wanhoop
en machteloosheid voelen zonder dit op te leggen. Zo indringend
dat, nadat ik het boek ’s avonds weglegde, de verhalen in mijn
dromen v erder gingen. Mooie, lelijke, kleurrijke, arme, grappige en
invloedrijke personages worden, al bladzijden omslaand, met e lkaar
verbonden. Elk personage met zijn eigen, indringende verhaal.
Geheimen worden ontrafeld, zielenroerselen blootgelegd. Ik ben diep
onder de indruk van dit boek. Er kleeft een groot nadeel aan, en dat is
dat het slechts 231 pagina’s vult. Ik wil meer van dit.
Stella Matula
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Roodhond, een van de
kleurrijke karakters uit ‘Congo Artikel 15’
Een fantastisch boek. Je hebt jouw schitterende
taalkunst in dienst gesteld van een diep menselijk en
prachtig verhaal. Naar mijn gevoel is dit boek met
veel mededogen, empathie, vergevingsgezindheid en
ruimdenkendheid geschreven, maar vooral met veel
liefde. Iedere lezer zal zich niet alleen kunnen laven
aan jouw niet te overtreffen taalvirtuositeit, maar zal
er ook gewoon een beter mens van worden. Ik zal dit
boek altijd in mijn nabijheid houden.
Johan Redant
‘Congo Artikel 15’ is bevolkt met de meest
uiteenlopende karakters, onder wie de prachtige
wereldwijze en soms aandoenlijk naïeve zusters van

de missiepost. Zij zorgen ook regelmatig voor een
glimlach en een instemmend ‘goed zo’! Roodhond
vertolkt gevoelens die de verschillende karakters niet
over hun lippen krijgen. Het verhaal steekt erg goed
in elkaar en de aparte, uitgepuurde s chrijfstijl van
Mili dwingt je verder te gaan met lezen. Anderzijds,
misschien net door die s chrijfstijl, is het soms
moeilijk er beelden bij te krijgen. Misschien o mdat
de door het merg en bot snijdende w
 oordkeuze
vaak te direct is om er een beeld bij te wíllen
vormen. ‘Congo Artikel 15’ is een boek dat, naast
standaardwerken over het land, in elke bibliotheek
en boekhandel moet liggen. Het is hedendaagse
realiteit en daarom een belangrijk boek.
Mamine Denis 
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HENK VAN DER SCHIM

literatuurfilosoof
en sciencefictiontraumatoloog
Henk van der
Schim liggen waarheid en illusie
gevaarlijk dicht naast e lkaar
bij sommige s chrijvers. In zijn
praktijk helpt hij g estrande
auteurs weer op de been die
door hun metier v erdwaald zijn
geraakt. De ideale persoon om
een boom op te zetten over het
schrijfambacht, s ciencefiction en
de soms k walijke gevolgen ervan
voor voornamelijk de auteur.

TWIST: Doorgaans noemt u schrijven heilzaam voor de schrijver,
behalve wanneer het op sciencefiction (SF) aankomt. Waarom?

HvdS: Wie schrijft, katalyseert zijn of haar demonen, eender of de
auteur in kwestie dat in een egodocument of een historische roman
verwerkt. Het schrijven als een soort doe-het-zelf therapie. Ik spreek
nu voornamelijk over mijn clientèle, welteverstaan. Door de jaren heen
ontdekte ik een aantal patronen. Auteurs die zich toeleggen op SF,
nou, daar is meer mee aan de hand. Of een SF-auteur een gemankeerd
wonderkind of een onstuitbare fantast is, laat ik hier in het midden. Het
feit dat ze SF willen schrijven, is een teken aan de wand.
TWIST: Van wat dan?
HvdS: Vraag me eens hoe ik SF zou definiëren.
TWIST: Hoe zou u SF definiëren?
HvdS: Een goede vraag en een vraag die ik mijzelf lang geleden ook
stelde. De Amerikaan Philip K. Dick, van wie veel verhalen werden
verfilmd, gaf daar een boeiend antwoord op. Sciencefiction, zegt hij,
is een fictieve, excentrieke kijk op een ‘normale’ wereld die niet de
onze is. Dat klinkt verdacht veel op de geestesgesteldheid van een
psychiatrische patiënt, nietwaar? Dick zegt verder: Niet alle v erhalen
die zich afspelen in de toekomst of op andere planeten zijn SF, en
andere SF speelt zich af in het verleden of het heden. Het is niet de
nabootsing van de echte wereld. Centraal bij SF staat het idee van
dynamiek. Gebeurtenissen komen voort uit een idee dat invloed heeft
op levende wezens en hun samenleving. Het idee moet altijd nieuw zijn.
TWIST: Zou het niet eenvoudiger zijn SF een vlucht uit de realiteit
te noemen?
HvdS: Zo maakt u zich er te gemakkelijk vanaf. Laat ik hier verder
Philip K. Dick parafraseren. SF bestaat omdat het menselijk brein
boven alles hunkert naar zintuiglijke en intellectuele stimulatie. Het
wordt geschreven omdat de menselijke geest van nature creëert, en
bij het scheppen van de wereld van een SF-verhaal wordt het u ltieme
in de menselijke verbeelding gebruikt. SF is een ultiem product van

TWIST eMagazine - 20 - maart 2021

vervolg

HENK VAN DER SCHIM

en voor de menselijke geest. De functie van SF
is psychologisch en beoogt de lezer los te m
 aken
van de werkelijke wereld waarin hij leeft; het
deconstrueert tijd, ruimte, realiteit.

langskomen. Begin een dagboek en kom na een
maand terug.

TWIST: Een soort escapisme dus. Ik meen me te
herinneren dat Philip K. Dick nogal experimenteerde met geestverruimende middelen en zijn
paranoia is ronduit legendarisch te noemen.

HvdS: Wel, als ze terugkomen tenminste. Ach, weet
u, ik trek ze weer vlot, ze schrijven weer, daar draait
het om. Als ze dan nog problemen hebben, stuur ik
ze naar een echte psychiater …

HvdS: Dat klopt ergens wel, het maakt hetgeen
hij zegt echter niet minder belangrijk. Volgens
Dick heeft de SF-lezer, om wat voor reden dan
ook, moeite om zich aan de wereld aan te passen.
SF-lezers kunnen er voor openstaan in termen van
hun percepties en concepten, of ze kunnen gewoon
neurotisch zijn, of ze kunnen een overvloed aan
verbeeldingskracht hebben. SF-schrijvers excelleren
hierin omdat zij al die dingen blijkbaar c ombineren.
Ze zijn verslaafd aan hun eigen fantasie en het
gevaar bestaat dat ze hun lezers infecteren.

TWIST: Een echte psychiater? Waaronder valt
uw tak van sport dan?

TWIST: Moet er dan een bijsluiter komen bij
SF-boeken? Zoals: ‘SF-lezen kan uw gezondheid
schaden’?
HvdS: U verkoopt het nu als een grap, er valt echter
iets voor te zeggen, al zou ik dan eerder bijsluiters
op typemachines en tekstverwerkingsprogramma’s
aanbevelen voor potentiële SF-schrijvers en voor
alle duidelijkheid, SF-schrijfsters.
TWIST: U probeert uw patiënten te genezen van
het schrijven van SF als ik het goed begrijp?
Welk soort literatuur is dan wel heilzaam om te
bedrijven?
HvdS: Nou, een dagboek, om mee te beginnen. Dat
raad ik mijn patiënten altijd aan als ze de eerste keer

TWIST: En de resultaten zijn ernaar?

HvdS: Ik ben vooral een luisterend oor. De beste
dokters zijn dokters die luisteren naar hun patiënten.
Een van hen noemde me ooit een SF-traumatoloog.
Nou, dat vond ik wel iets hebben, dus ik liet het op
een plaatje graveren dat sindsdien mijn voordeur
siert. Et voilà.
TWIST: Heeft u veel patiënten? En zijn het
overwegend mannen?
HvdS: Ah, mocht u denken dat vrouwen minder
vatbaar zijn voor de verschillende schrijfziektes
zoals writer’s block, burnout en weet ik wat, dan
hebt u het mis. Neem nu Pamela Sargent die ooit
de Nebula Award won en heel wat SF-boeken en
novelles op haar naam heeft staan. Helaas is zij
niet zo bekend in het Nederlands taalgebied. Is niet
de angst voor de dood en de hoop dat iemand zou
kunnen voortleven de basis van wat ons als mens
drijft? Kijk, een normaal iemand krijgt gelijk een
familievoorraad Prozac voorgeschreven bij een
dergelijke stelling. Schrijvers zijn echter e igenzinnig.
Sargent wilde haar zwarte beest zelf temmen. Ik had
een enigszins vage kijk op onsterfelijkheid toen ik
begon te schrijven. Ik was nog jong en op die leeftijd o vertuigd dat het een hel zou zijn om mensen

TWIST eMagazine - 21 - maart 2021

vervolg

HENK VAN DER SCHIM

om wie ik gaf te overleven; ik heb het al te vaak
meegemaakt. M
 ensen die dieper hadden n agedacht
over het onderwerp o nsterfelijkheid wezen erop
dat dit een buitengewoon oncreatieve manier was
om naar het onderwerp te kijken. Een ideaal recept
voor een dijk van een depressie, lijkt me. Zij is de
uitzondering op de regel en kwam er op eigen kracht
weer uit.
TWIST: De eigen existentiële angst als inspiratie
voor je werk.
HvdS: Schrijven is niet voor doetjes, jongeman,
inderdaad.
TWIST: Heeft u nog een boodschap voor de
schrijvende lezers onder ons die zich toch
willen wagen aan, laat ik het ‘geestverruimend’
schrijven noemen?
HvdS: Geestverruimend? Alle schrijven doet iets
met de geest, hoe dan ook. Ik houd niet zo van
boodschappen. Het internet staat er vol mee. Mijn
enige raad is: voor je je ei legt, zorg ervoor dat het in
een knus nest terechtkomt. Niets is zo zielig als een
verweesd manuscript.
TWIST: Dank voor uw tijd!
HvdS: Geen dank. Stuur ik mijn declaratie naar u of
naar uw redactie?
Bij het verlaten van zijn praktijk, vraagt Henk van
der Schim of TWIST een sciencefictionmagazine is.
Pas wanneer ik hem ervan verzeker dat TWIST alle
genres aankaart, is hij gerustgesteld en geeft hij zijn
fiat om het artikel te publiceren. 

Cover van het helaas nooit meer te
verkrijgen boek ‘Van sprookje tot high
fantasy’ van Henk van der Schim. Het boek
veroorzaakte, vooral door de ondertitel
‘over bezopen schrijvers en hun v erknipte
werelden’, bij verschijnen de n odige
controverse, waarna de auteur b esloot de
onverkochte voorraad op te kopen en ritueel
te verbranden.
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TRIBUNE
Marijn Mieriks

Het best bewaarde geheim

van auteur Marijn Mieriks is de
leeftijd. Volgens Mieriks’ zeggen,
ving het schrijven al aan voor er
sprake was van een begrijpelijk
uitgesproken woordenschat. Dit
leidde tot enkele boeken die de
auteur telkens onder andere
pseudoniemen uitbracht.
‘Bekendheid interesseert me
nog minder dan een bloody
mary op een luxejacht,’ aldus
de auteur. ‘Ik houd van mannen
en vrouwen. Ook van katten,
paarden, kuikentjes, koolmeesjes,
kameleons en cavia’s.’ Over
‘Schandalig Schrijven’ zegt
de auteur: ‘Voor iedereen die
geplaagd wordt door s chrijfdrang
… ach, hoe goed ken ik die soms
gekmakende twijfel. Ik heb in
mijn leven woelige w
 ateren
doorzwommen, maar altijd
probeerde ik dat te doen met een
sierlijke vlinderslag.’

Van schrijver tot schrijver

Voor sommigen is schrijven als uien pellen: hoe meer rokken je eraf

haalt, hoe meer je ogen gaan tranen. Hoe dieper auteurs d oordringen
in het wezen van wat ze willen vertellen, hoe beter ze z ichzelf leren
kennen. Voor anderen is schrijven een vlucht. Terwijl hun h eldendaad
in het werkelijke leven het correct invullen van de cijfertjes van
hun klanten is, redden ze in hun verhalen werelden, hulpeloze
jonkvrouwen of dwergvolkeren. Als schrijver kun je het beste wat de
wereld te bieden heeft, zonder gewetenswroeging, het jouwe maken of
je kunt de ergste rampscenario’s bedenken zonder ze aan den lijve te
ondervinden.
Je kunt trauma’s van je afschrijven of helemaal losgaan met bedenken
wat je zou doen wanneer je de loterij wint.
En dat allemaal gratis en voor niets. 
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PUZZEL
Elk zichzelf respecterend magazine, zelfs een eMagazine, denkt aan de

geestelijke ontspanning van zijn lezers, en bij TWIST is dat niet anders.
Nog leuker is dat je er een mooie prijs mee kunt winnen.
Drie exemplaren van het eboek ‘Schandalig Schrijven’ van Marijn Mieriks
worden door een onschuldige hand getrokken uit de juiste inzendingen. Klik
HIER en je kunt hem interactief invullen. Succes!

PRIJSVRAAG: Over welke roman hebben we het in vraag 1?
Mail je antwoord naar info@hostwriters en maak kans op een digitaal
exemplaar van ‘Schandalig Schrijven’ van Marijn Mieriks!
Inzendingen tot en met 31 maart 2021. Succes!

TWIST
Ben je gecharmeerd van ons concept en
wil je een euro of wat doneren voor het
lezen van ons eMagazine?
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