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editoriaal
Redactie

Herhaaldelijk wordt me

de vraag gesteld: welk soort
verhaal pást nu eigenlijk in
TWIST?
Stel, je bent in de supermarkt
en keurt het uitgestalde fruit.
Appels, peren, ananas, het kan
niet op. Zo veel smaken, voor
ieder wat wils.

Verdacht fruit

Je kunt je te buiten gaan aan het beschrijven van al dat g ezonde

lekkers. Je kunt gaan mijmeren over de lange reis die de a nanas
maakte om uiteindelijk voor een spotprijs in je mandje te
belanden. Je leest op de etiketten de namen en oorsprong van de
appels, knippert verbaasd de ogen over de verschillen tussen de
blozende Durondeaus, de slanke Conferences, de belangeloze
stoofperen.
Je raakt geïnspireerd, wat zeg ik, lyrisch over de kleuren, geuren
en smaken en eenmaal thuisgekomen, lekt de inkt uit je pen van
inspiratie.
Het kan een mooi stuk proza opleveren waarvan de lezer het kwijl
in de mond krijgt. Een introspectieve passage door de fruit- en
groenteafdeling, bekeken door de ogen van een bevlogen schrijver.
Mooi, en net zo spannend als het uitgewoonde elastiek van een
bejaarde jongensonderbroek.
Het is geen verhaal, het is een waarneming. Zonder twist.
Wat gebeurt er als je naar dezelfde supermarkt gaat en je hebt je
wat-als bril op je neus gezet?
Je wat?
Je wat-als bril, zorgvuldig opgepoetst en stevig op je neus geplant.
Zag je net niet iets wegflitsen achter die hoop keurig opgestapelde
Pink Lady’s? Dat minuscule gaatje in die Sweet Sensation … welk
beest verstopt zich in die peer? Dat droevige gemurmel … komt
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dat van die beklagenswaardige ananas, treurend om
de scheiding van zijn familie in Costa Rica?

s chijnheilige bananen die daar ongegeneerd lepeltje
lepeltje liggen, hemel zeg, get a room!

En stel dat dat fruit zich eendrachtig verenigt en
weigert zich te laten consumeren door de wikkende
en wegende klant? Een revolterende fruitpotpourri
waarbij amandelnoten transformeren in dodelijke
munitie, bloedrode kersen onheilspellende v lekken
maken op huishoudelijk gesteven overhemden
en geleiachtige kruisbessen wellustig op de vloer
uiteenspatten als wansmakelijk mishandelde
oogballen …

Zo veel mogelijkheden, zo veel twists. Verhalen met
een begin, midden en einde, tjokvol s pitsvondige,
griezelige, grappige en dichterlijke vondsten en
onwaarschijnlijk hilarische, dieptreurige en van
de pot gerukte gebeurtenissen. Het gebeurt in een
ogenschijnlijk normale wereld, maar wat is normaal,
beste vriend? Wat is gewoon, lieve vriendin?

Misschien zit tussen de appels wel het exemplaar
waar Sneeuwwitje het zo benauwd van kreeg! Hoe
is het dat kind trouwens vergaan nadat ze zich
liet p amperen door dat stuk prins die in zijn leven
nog nooit één dag heeft gewerkt? En die twee

Laten we ons gewoon lekker laten vloeren door de
verbeeldingskracht en ongeremde vertelkunst van
schrijvers die uit de band springen, gewoon, omdat
het kan. Aan gewonigheid geen gebrek; je doet de
deur open en verzwelgt erin. Nee, dat andere, dat
onverhoedse, dat je adem doet stokken en je ogen
doet knipperen. Dát is TWIST. 
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genieten zonder argwaan

TWIST kwartaal 2 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 v erhaalkeuze.
De a uteurs 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

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?
Zo lief ...
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Kamiel Beuckelaers

Kamiel Beuckelaers zou je een

anachronisme kunnen noemen.
De man is gepoot en geworteld
in de Vlaamsche klei. Mocht hij
ergens eind jaren 1800, begin
jaren 1900 Ernest Claes of Stijn
Streuvels tegen het lijf lopen, ze
zouden gegarandeerd aan het pintelieren en oreren gaan. Niet alleen dat maakt hem apart en ‘niet
van deze tijd’, ook zijn absolute
wens anoniem te blijven en te
kiezen voor een pseudoniem in
een tijd van de alomtegenwoordige sociale media, lijkt wereldvreemd. Doe dus geen moeite
om deze auteur te googelen, hij
is onvindbaar en is daar nog trots
op ook.

H

‘ et doet me plezier dat zoveel mensen zich betrokken v oelen
bij hun gemeente,’ begon de burgemeester. Hij stond achter een
katheder en overschouwde zijn gehoor. De parochiezaal zat
afgeladen vol. Velen kende hij bij naam.
De gebroeders Segers zaten vooraan. Vier boerenzonen die
dezelfde forse kin hadden van Achiel, hun onlangs overleden
vader. Hun vrouwen waren er niet bij, die moesten aan de haard
blijven. Fientje van de Spar zat ernaast, samen met haar vrijer.
Burgemeester Fierens kende zijn naam niet. Fientje wisselde nogal
van partner en zorgde op haar eigen manier voor de toevloed van
vers bloed in de door de tijd vergeten gemeente Zwolm.
‘Dankzij de windmolen krijgen we onze eigen stroomvoorziening,’
ging Fierens verder. ‘Het feit dat deze turbine achter de dijk komt,
ver van de dorpskern, zorgt ervoor dat we ze zien noch horen.’
‘Jij niet,’ klonk een basstem vanuit de voorste rij, ‘maar mijn
weilanden liggen ernaast. Mijn beesten gaan stress krijgen.’
De stem behoorde toe aan een van de vier broers. Fierens kon niet
zien welke.
‘Studies hebben aangetoond dat windmolens eerder een rustgevend
effect hebben,’ weerlegde hij.
‘Ja, voor zo’n bende fietstoeristen die ons hier in het weekend van
de sokken rijden. Weet je dat laatst iemand me uitkafferde omdat
mijn koeien op de weg scheten onderweg naar de wei? Hij zei dat
hij me ging aanklagen voor wildstorten. Ik heb Jack achter hem
aangestuurd.’ Kobe, de oudste van de vier broers die sprak, oogstte
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bijval met zijn uitspraak.
‘Jack?’ vroeg Fierens.
‘Mijn Mechelse herder. Hij lust wel eens een
fietsband.’
Een lach golfde door de zaal.
‘Die toeristen brengen op,’ zei Fientje. Ze knipoogde
naar de burgemeester.
‘Wat dan?’ vroeg Kobe. ‘Vrijers?’
Weer een lachsalvo.
‘We moeten mee met de tijd,’ zei de burgemeester.
‘Onze gemeente krijgt bovendien een flinke subsidie
die we kunnen aanwenden om op het braakliggend
terrein van Salvo een sportzaal te kunnen neerzetten.’
‘Salvo?’ riep de jongste broer uit. ‘De grond daar
ziet groen van het gif. Daar ga ik mijn kinderen niet
laten sporten.’
‘Vind dan eerst een wijf om koters mee te maken,’
snoerde zijn oudere broer hem de mond. Hij wendde
zich tot de burgemeester. ‘Maar Frits heeft gelijk.
Die grond moet eerst gesaneerd worden. Ze hebben
daar meer dan vijftig jaar zink gemaakt. Je krijgt al
kanker in je lijf als je er gaat pissen.’

©

lange oren en grote tanden, omdat Darwin ons heeft
wijsgemaakt dat de evolutie zich a anpast. Intussen
moet de ene na de andere kleine boer opkrassen, als
hij zich niet al aan zijn vorklift heeft opgehangen. Je
kunt je vooruitgang in je reet steken. Trouwens, heb
je je nooit a fgevraagd waarom men het achter de dijk
‘de Dode Hoek’ noemt?’

De burgemeester zuchtte ingehouden. Alleen
de broers verstoorden de boel. De rest van de
dorpelingen hield zich koest. Fierens verdacht zijn
zwijgende medeburgers er trouwens van dat ze
alleen waren gekomen om wat spektakel te zien, met
name van de broers Segers.

De vraag was niet retorisch en iedereen staarde
de burgemeester aan. Hij voelde zich in het nauw
gedreven. Het was de eerste keer dat hij die naam
hoorde.
Fientje kwam hem te hulp. Zij richtte zich tot Kobe.
‘Omdat het er nooit waait?’
Geroezemoes steeg op uit het publiek dat gepaard
ging met besmuikt gelach.
Fierens herpakte zich. ‘Zo’n windmolen is dertig
meter hoog, daar zal het heus wel waaien.’
‘Je gokt er dus op,’ zei Kobe. ‘En als jouw molentje
geen meter draait, wat dan?’
‘U denkt toch niet dat men niet op voorhand
uitgebreide studies heeft gedaan voordat men
overgaat tot de beslissing een windturbine te
plaatsen?’ wierp de burgemeester tegen.
‘Wanneer dan? ’s Nachts? Ik heb nog nooit iemand
daar opmetingen zien doen.’ Kobe stak een waarschuwende vinger uit naar de burgemeester. ‘Trek
je plan, vent. Als mijn koeien één liter melk minder
geven, klaag ik je aan.’ Hij draaide zich om naar zijn
broers. ‘Kom, mannen.’

Kobe ging rechtop staan. ‘Luister burgemeester. Wij
zijn geen wereldvreemde, achterlijke boeren. Ik lees
en zie het nieuws ook. Hernieuwbare energie, circulaire economie, de vervuiler betaalt. Allemaal goed
in het oor liggende gezeik. Nu proberen ze de mensen wijs te maken dat een biefstuk duizenden liters
water kost zodat iedereen konijnenvoer gaat vreten. Over honderd jaar lopen we allemaal rond met

Het was waar wat Kobe zei. Iedereen in het dorp,
behalve de burgemeester dan, kende de reputatie van
het sinistere stuk grond achter de dijk. Gewandeld
werd er niet, alleen Kobe kwam er om zijn koeien te
laten grazen.
Er was iets met die plek. De plantengroei was er
anders, wilder. De bladeren aan de bomen w
 aren
groter, de takken grilliger, de wortels woester.
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Het gerucht ging dat er wolven liepen. Isidoor, de
dorpsoudste, beweerde bij hoog en bij laag er ooit
een beer gezien te hebben. Hoewel niemand daar
geloof aan hechtte, bleef men er weg.
~~~
Burgemeester Fierens wreef zich in de handen. Het
was een winderige nazomerdag en straks werd de
windturbine plechtig ingehuldigd. Hij stapte in zijn
auto en reed naar de dijk. Stofwolken kringelden op
in de velden. Het was een droge zomer geweest.
Zowat het hele dorp had zich verzameld bij de
Dode Hoek. De provinciebestuurder was a anwezig
en de secretaresse van de kabinetschef van de
staatssecretaris van energie. Rond de pyloon van
de molen met zijn majestueuze wieken was een
hekwerk geplaatst. Aan het poortje om het terrein te
betreden hing een lint in de nationale driekleur. De
fanfare stond langs de kant en speelde het Limburgs
volkslied. Fierens neuriede mee.
Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje
zingt.
Over 't malse korenveld, ’t lied des leeuweriks
klinkt …
De laatste tonen stierven weg, achterna gezeten door
het amechtig gepruttel van Isidoor die met zijn droge
lippen de solotrompet beroerde. Hij zag wat bleek,
vond de burgemeester.
‘Welkom iedereen. Het verheugt me dat de inwijding
van deze bron van propere energie kan rekenen op
jullie massale belangstelling. Ik geef het woord nu
aan onze provinciebestuurder, de heer Fons Nagels.’
Genaamde Nagels ging achter het statief staan,

zette de microfoon twintig centimeter lager en stak
van wal. Terwijl hij sprak, liet Fierens zijn blik
dwalen over de aanwezigen. Hij merkte een lichte
zenuwachtigheid op. Er werd gefezeld en veel
rondgekeken en hij vroeg zich af wat er aan de hand
was. Van ver klonk een metalige klik. Iedereen had
het gehoord en keek waar het geluid vandaan kwam.
Uit de lucht dwarrelde een klein bruin vogeltje dat
voor de voeten van de burgemeester viel. Een leeuwerik, zag de burgemeester en toen pas viel het hem
op dat het windstil was. Het vogeltje was tegen een
van de wieken gevlogen en morsdood.
Intussen ratelde de provinciebestuurder zijn tekst af,
eindigde zijn toespraak en keek enigszins verstoord
naar de burgemeester toen applaus uitbleef. Meer
nog, het bleef doodstil. Geen blaadje bewoog.
Fierens liep naar het hek waar de bevallige Fientje
hem opwachtte met een fluwelen kussen waarop een
schaar lag. Hij nam de schaar, knipte het lint door en
knikte naar de technicus die de turbine in gang moest
zetten. De man haalde een schakelaar over en alle
ogen richtten zich op de wieken … die geen sjoege
gaven.
De wenkbrauwen van de technicus vertoonden een
hoge curve terwijl hij een tint roder werd. Hij haalde
de schakelaar enkele keren over, de windmolen bleef
even roerloos als de omringende bomen.
‘Wat heb ik gezegd?’ riep iemand uit het publiek.
Fierens herkende de stem van Kobe. Hij liep met
grote passen naar de technicus en fluisterde kwaad in
zijn oor: ‘Zit er geen mechaniek op dat je die wieken
via een motor in gang kunt zetten? Niet aan gedacht,
zeker? Nondedju!’
Tonk! Weer klonk een klap. De burgemeester en de
technicus keken omhoog. Een van de molenwieken
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had een tweede slachtoffer opgeëist. Deze vogel was
wat groter en de technicus moest een stap opzijzetten
opdat de dode vogel niet op zijn hoofd belandde.
Krijg nou wat, een nachtegaal, dacht de burgemeester. De zinnen van het Limburgse volkslied speelden
door zijn hoofd.
Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje
zingt.
Over 't malse korenveld, ’t lied des leeuweriks
klinkt …
Nou, de leeuwerik en de nachtegaal waren al w
 ijlen.
Hoe ging dat lied verder? Fierens groef in zijn geheugen.
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.
Een akelig gehuil steeg op vanuit het aanpalende bos dat de rand van Kobes weiland afzoomde.
Het was zeker geen herdershoorn wist Fierens, en
hoewel hij nog nooit van zijn leven een wolf had
horen huilen, wist hij instinctief dat het dat wel
degelijk was: w
 olvengehuil. Nog erger, het werd een
duet. Net a lsof zich, onttrokken aan het oog van de
aanwezigen, een roedel wolven schuilhield.
Op slag was het uit met de stilte. De vrouwen
trokken hun rokken op en de mannen hielden hun
pet vast terwijl ze zich uit de voeten maakten. Zoals
gezegd was de tijd de gemeente Zwolm vergeten.
Vijf minuten later was geen levende ziel meer te
bespeuren in de Dode Hoek, op één man na: Kobe.
Hij zat op zijn knieën, de armen rond zijn middel
geslagen, de tranen liepen uit zijn ogen. ‘Kom maar,’
riep hij door zijn lachstuip heen.
Vanachter de bomen kwamen zijn drie broers met
een brede lach tevoorschijn. Ze gaven nog een
huiveringwekkende imitatie van een huilende wolf

©

voordat ze hun oudste broer op zijn voeten zetten.
Schaterend vielen ze elkaar in de armen.
Nadat ze uitgehikt waren, zei Frits: ‘Toch raar dat
die molenwieken niet draaien. En het is hier écht
windstil.’
Ze keken naar de pyloon, hun blikken kropen
omhoog langs de grijze, gestroomlijnde mast. Frits
wees met zijn vinger. ‘Kijk, daar staat iemand
bovenop de motorkast!’
‘Wat is me dat?’ vroeg Kobe terwijl hij zijn hand
boven zijn ogen hield. De gedaante was in het zwart
gekleed, een vormloos laken leek het. Iets g linsterde
in het zonlicht. Kobe zou zweren dat het een zeis
was. Een diep gegrom haalde de broers uit hun
concentratie; ze draaiden zich om. Een reusachtige
beer stond op zijn achterpoten en maaide de broers
met een machtige haal van zijn enorme klauw naar
de andere wereld.
De dag erna, nog steeds flink in zijn wiek geschoten
door het amateurisme van de technische opzichter,
reed de burgemeester naar de Dode Hoek. Hij wou
zien of die vermaledijde molen hem nog steeds de
risee van het dorp maakte. Van ver zag hij dat de
wieken niet bewogen, ondanks het feit dat er nog
meer wind stond dan de dag ervoor.
Foeterend beende hij door het hoge gras en kreeg
zowat een hartverzakking toen hij de dode lichamen
van de broers Segers zag liggen. Hun borsten waren opengereten en zagen zwart van het geronnen
bloed. Hun ogen stonden wijd open, hun monden
vertrokken in een geluidloze schreeuw van ongeloof.
De burgemeester sloeg dubbel en braakte zijn net
verorberde spiegelei met twee kadetjes en de kop
koffie uit. Bevend wiste hij het koude zweet van
zijn gezicht en keek naar de windmolen. De mast
was overwoekerd met dikke klimop die bijna de
as had bereikt, klaar om de wieken in te pakken.

TWIST eMagazine - 10 -

vervolg

DE WINDMOLEN VAN ZWOLM

De stilte gonsde in zijn hoofd. Dan hoorde hij een
takje k raken. Met een verwilderde blik keek hij om
zich heen, verbeeldde zich dat hij door tientallen
gele ogen van hongerige wolven bespied werd.
Struikelend rende hij naar zijn voertuig, haastte zich
erin en klikte de deuren dicht. Op het moment dat

©

hij zijn telefoon wilde pakken om de hulpdiensten te
bellen, viel een schaduw over zijn auto. Verschrikt
keek hij op, net op tijd om te zien hoe het rotorhuis
zijn voorruit verpletterde met een o orverdovend
geraas … 
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Johan Klein Haneveld

Johan Klein Haneveld

(Delft) is inmiddels een
begrip in de N
 ederlandstalige
sciencefiction-scene. Deze
onwaarschijnlijk productieve
auteur gaat geen enkel
scenario uit de weg en schetst
in zijn eclectische v erhalen
uiteenlopende werelden, vaak
met een d ystopische inslag. Hij
gaat v erder waar de huidige
wetenschap ophoudt, exploreert
de uitwassen van de m
 enselijke
psyche en kruipt in het hoofd van
het tegen het systeem v echtende
individu. Ook nu laat deze aimabele schrijver de lezer kennismaken met een wereld die verdacht
veel lijkt op deze die we kennen
en waarvan we hopen dat het
zover niet komt.

Wout kwam tot zichzelf. Zijn hart ratelde als een ouderwetse

typemachine en het koude zweet stond op zijn voorhoofd. Hij
keek om zich heen. De andere mensen in de drukke winkelstraat
besteedden geen aandacht aan hem. Ze keken voor zich uit in hun
smart-bril of staarden naar de reclamezuilen, met net voldoende
aandacht voor hun omgeving om tegen niemand aan te botsen.
Bovendien overkwam het hen zelf vaak genoeg dat ze door een
hypnotisch patroon werden gevangen en een paar seconden van de
wereld waren. Een jonge vrouw, een paar meter bij Wout vandaan,
stond stil midden op het trottoir, met haar armen langs haar lichaam
hangend en een lege blik in de ogen.
Met haar was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd als met hem. Hij
had een felle schittering gezien. De zon in een winkelruit. Zoiets.
Hij had opgekeken, in een reflex. Wat er vervolgens gebeurde,
kon hij niet meer navertellen. Het was niet de eerste keer dat iets
dergelijks hem overkwam; ditmaal leek het effect echter heftiger
dan anders. Gelukkig had Wout zijn boodschappen al gedaan.
Anders zou zijn winkelmandje vol hebben gezeten met producten
die hij niet nodig had, of van merken die hij anders nooit had aangeschaft. Hij had eens na zo’n aanval de sterke aandrang gevoeld
bij een slijter binnen te stappen, ook al dronk hij al jaren niet meer.
De subliminale boodschap was nu aan hem verspild. Duizelig
voelde hij zich echter wel. Wout wachtte met verder te lopen
tot hij zeker wist dat zijn benen niet opeens onder hem uit
zouden zwiepen. Vervolgens ging hij met grote stappen naar de
parkeergarage. Zijn ogen hield hij strak op de grond, vlak voor
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zich gericht. De s toeptegels waren niet egaal grijs.
Subtiele patronen gleden voorbij, hengelden naar
zijn aandacht. Als hij stil zou staan om ze beter te
bekijken, zouden ze driedimensionale a fbeeldingen
vormen, van de nieuwste elektrische tandenborstel,
de held van een nieuw holoprogramma of het logo
van een verzekeraar. Hij hield zijn grote p assen niet
in. Hij negeerde de stemmen van r eclameborden,
ook al leek het alsof een bekende van hem zijn naam
fluisterde. ‘Eén minuutje maar,’ hielden ze vol. ‘U
bent een dief van uw eigen portemonnee. U draagt
kleding van twee seizoenen terug, heeft u niet liever
...’
Wout versnelde nog. Hij botste bijna tegen een oude
vrouw aan die naar de projecties op een winkelruit
staarde en een zelfsturende auto moest voor hem
afremmen.
Voor hij bij de parkeergarage kon betalen, kwamen
op het schermpje van de automaat eerst drie minuten
lang filmpjes voorbij met breed lachende vrouwen die
de nieuwste producten voor Wout omhoog hielden.
Hij keek strak opzij en zodra de schuifdeur o penging,
schoof hij meteen naar binnen. Een b ewegende
groene pijl op het plafond voerde hem naar zijn
auto, een ouderwetse benzineslurper, w
 aarvan de
vergunning het volgend jaar waarschijnlijk niet zou
worden verlengd. Niet goed voor het milieu, dat
wist hij, maar het was een van de laatste modellen
geweest zonder ingebouwde computer. Hij had geen
routeplanners. Ook de radio had hij gedemonteerd.
Zo had hij op de weg tenminste nog een klein beetje
rust.
Wout kwam aan op de juiste verdieping. Een zwerm
drones steeg op van zijn auto. Waar die eerst blauw
van kleur was geweest, was hij nu overdekt met
bedrijfslogo’s en reclameslogans. Een stond er zelfs
dwars over zijn voorruit:
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Eet elke morgen Crunch, het kan ook bij de lunch!
Hij kreunde. Hij had gewoon moeten betalen om van
de opdringerige opschriften gevrijwaard te blijven,
alleen was het abonnement daarvoor laatst twee keer
zo duur geworden en hij had het geld ergens anders
voor nodig. Nu moest hij maar zijn best doen om
langs de letters op het glas te kijken. Hij ging zitten,
trok zijn autogordel strak en draaide de sleutel om.
De motor sloeg aan.
De vertrouwde handelingen brachten zijn
ademhaling terug tot een gezonde frequentie. Zijn
gedachten werden weer helder.
Hij zuchtte terwijl hij, langs felle reclames, de
bochten nam naar de uitgang van de parkeergarage.
De schemering maakte plaats voor een blauwe lucht.
Wout kneep zijn ogen samen tegen de zon. Net nu
hij zijn concentratie nodig had, zwol buiten de auto
de kakofonie van stemmen aan. Een halve slag met
het stuur en hij bevond zich midden in het verkeer.
Nog even en hij was buiten de bebouwde kom. De
motor ronkte en gaf zijn wagen de trilling die een
elektrisch voertuig nooit kon evenaren.
Een drone kwam aan zijn kant naast het raampje vliegen. ‘U rijdt in een oud model. Wilt u een
proefrit maken in de nieuwste volautomatische auto?
U hoeft maar te knikken ...’
Wout hield zijn aandacht op de weg. Het was
vermoeiend. Hij mocht zelfs niet afwijken, als zijn
wielen over de witte lijn naast de berm gingen,
brachten ze de melodieën voort van de bekendste
reclamejingles. De chauffeurs om hem heen hoefden
niet dezelfde strijd te leveren. Terwijl hun wagens
hen naar hun bestemming voerden, staarden ze naar
de kleurrijke patronen die op de voorruit werden
geprojecteerd, met de armen naast het lichaam, hun
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ogen groot, de kaken slap alsof hun spieren de moed
hadden opgegeven. Droop er speeksel uit hun mondhoeken? Het zou Wout niet verbazen. Hij moest nog
even volhouden. Een half uur maar, dan lag alles
achter hem.
Op de grens tussen een maïsveld en een eikenbos
verliet hij de asfaltweg en reed een grindpad op. Nu
al leek een last van hem af te vallen. Op sommige
boomstammen waren reclameposters geschilderd en
struiken groeiden in de vorm van logo’s; naarmate
hij verder kwam, nam de frequentie daarvan af. Het
licht van de zon vormde steeds veranderende vlekken tussen de bladeren. Het stemde Wout vrolijk. Hij
begon te neuriën. Het melodietje van een frisdrankmerk. Abrupt hield hij op en in stilte reed hij verder.
Nog twee bochten. Het wegdek bestond ondertussen
uit zand. Twee sporen, met daartussenin gele graspollen.
Wout bracht zijn auto tot stilstand naast een houten
hut. Op het golfplaten dak lagen dorre eikenbladeren
van het vorige seizoen. Hij stapte uit. Het ronken van
de generator klonk luid van achter het huis, verder
was het stil. Een drone cirkelde omlaag tot vlak bij
zijn oor. Hij mepte het apparaatje weg als was het
een vlieg. Voor het zich kon herstellen, opende hij de
deur en stapte naar binnen.
Eenmaal de wereld achter hem buitengesloten, slaakte Wout een diepe zucht. Zijn spaarcenten waren er
aan opgegaan; het was de moeite waard geweest. De
wanden waren bekleed met loden platen, centimeters dik, net als het plafond. De vloer was van beton,
ondoordringbaar. Hij kocht water in jerrycans dat
hij zelf filterde en liet lucht pas binnenkomen nadat
hij die eerst gereinigd had. Geluiden hoorde hij niet,
elektronische signalen konden niet tot hem doordringen, drones hadden het nakijken. Als er al eentje
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tegelijk met hem binnen wist te komen, had hij die
snel genoeg opgespoord en uitgeschakeld. Geen
bedrijf kon hem hier lastigvallen met reclamefilmpjes, geen bank kon proberen hem over te halen een
lening af te sluiten. Hier kon geen holozender hem
een nieuw programma opdringen en hij zou geen
nieuw afslankmiddel aangesmeerd krijgen. Niemand
probeerde zijn aandacht te trekken.
Alleen binnen deze vier muren, geïsoleerd als in een
station buiten de dampkring, had Wout de ruimte om
zichzelf te zijn.
Hij hing zijn jas op, na te hebben gecontroleerd of
er geen folders in zijn zakken waren gestoken, en
schopte zijn schoenen uit. Vervolgens liep hij naar
zijn keukentje. De gloeilamp aan de kabel knipperde,
dit keer bevatte het geen patroon. Hij trok de deur
van de koelkast open. Zijn vingers sloten zich om
het koele blik van een biertje.
Een stem doorbrak de stilte. ‘Goedemiddag!’
Wout verstijfde. Zijn zenuwen sprongen op scherp
en hij dacht na of hij iets als wapen kon gebruiken.
Hij draaide zich om. De kamer was leeg.
Zo leek het althans. Uit zijn ooghoek zag hij vaag
een menselijke vorm, die verdween zodra hij zijn
aandacht erop vestigde. Had hij zich vergist? Was de
stress gewoon zo groot geworden dat hij zich dingen
ging inbeelden?
‘U heeft zich niet vergist,’ klonk het. ‘U kunt mij
inderdaad niet zien.’
Wouts keel werd droog. ‘Wat is er aan de hand?’
‘De reclameraad brengt het bereik van commerciële boodschappen in kaart,’ vertelde de stem kalm.
‘Sommige mensen blijken niet of nauwelijks door de
beschikbare methodes te worden beïnvloed. Dat is
natuurlijk jammer, want daardoor lopen ze fantastische aanbiedingen mis. U bent daar een van. Talloze
malen hebben adverteerders geprobeerd u te bereiken, tevergeefs. Gelukkig is er nu iets verzonnen om
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ook u kennis te laten maken met de beste producten.’
‘Wat?’ stamelde Wout. Wanhopig keek hij om zich
heen. Hij zocht naar een gat dat hij zou kunnen
opvullen, een doorgang die hij zou kunnen afsluiten.
‘Hoe?’
‘Een nieuwe vorm van suggestie,’ kwam meteen
het antwoord. ‘Vanmiddag ben ik via uw ogen
in uw hersenen geprogrammeerd, samen met de
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boodschappen van mijn investeerders. Zo hoeft u
voortaan geen van hun acties meer te missen. Weet
u bijvoorbeeld dat er een hele nieuwe lijn van generatoren is, die ...’
Als laatste redmiddel stak Wout zijn vingers in zijn
oren. Het mocht niet baten. De stem bleef dreinen,
de ene reclameboodschap na de andere. 
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Johan Redant

Johan Redant (Dessel)

is vooralsnog een nobele
onbekende auteur die dankzij zijn
intrigerende schrijfstijl en aparte
thema’s waarschijnlijk niet lang
meer zal kunnen genieten van zijn
onbekende staat.
Hij betovert de lezer met
zorgvuldig opgebouwde
sfeerschepping die hij bevolkt met
indringende, beschouwende, mild
ironische en stijlvolle zinnen.
Zijn verhaal probeert kille
wetenschap met vaderliefde te
verzoenen … hoewel, zijn deze te
verzoenen? Is het wel v erstandig
om het mysterie van toeval en
twijfel altijd maar weer door
kennis te ontraadselen, en worden
we daar uiteindelijk gelukkiger
van?

Professor Lawrence Appeltree, briljant neurowetenschapper en

g rootste twijfelaar aller tijden overhandigde zijn promotiebul aan John
Barrister. De breedbuikige advocaat nam het document in ontvangst, las
het en knorde een onverstaanbare goedkeuring.
Lawrence was gepromoveerd op een doctoraatsthesis over het bewust
beleven van de dood. Hij ontdekte dat menselijke hersencellen – zelfs na
een plotseling hartfalen – nog genoeg tijd hebben om gedurende enkele
seconden te beseffen dat de eigen dood is ingetreden.
Lawrence Appeltree twijfelde niet aan het resultaat van zijn onderzoek, wel aan de gevolgen ervan. Wie kon zijn eigen dood nog met
een gerust gemoed in de ogen kijken? Het belangrijkste was echter
dat hij zich nu doctor in de neurobiologie mocht noemen en daarmee
voldeed hij aan de enige voorwaarde die zijn vader had vooropgesteld:
een wetenschappelijke doctoraatstitel. De advocaat overhandigde
hem zonder verdere plichtplegingen de kleine enveloppe die hem was
nagelaten.
Onmiddellijk nadat hij het kantoor van Humbert & Hobarth verliet,
sloeg de twijfel toe. Lawrence kon niet beslissen of hij de enveloppe
zou openmaken, zijn vader zou zeker een opdracht voor hem in petto
hebben, zo manipulatief was hij wel. Hij dacht eraan de ongeopende
enveloppe terug te brengen, maar zijn nieuwsgierigheid protesteerde en
hij besloot het Toeval te laten beslissen. Terwijl hij door de drukke High
Street liep, besliste hij de brief open te maken als er kraaien op de toren
van het universiteitsgebouw zaten. Nog maar een paar honderd meter
daarvandaan zag hij inderdaad twee zwarte vogels rond de imposante
toren cirkelen. Het waren helaas raven, geen kraaien, en de vogels zaten
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niet óp de toren, ze vlogen eromheen. Het bleef een
twijfelgeval, hij besloot dat de portier de beslissing
zou brengen … als die een opmerking maakte over
het weer … dan maakte hij de enveloppe open.
De portier stond inderdaad onder het poortgebouw en maakte spontaan een opmerking over de
snedige wind. Professor Appeltree bedankte de man
enthousiast en liet hem in verwarring achter.
In de docentenkamer opende hij de enveloppe. Tot
zijn verbazing zat er alleen een minuscuul briefje
in met een lange cijfercode, dertien cijfers zonder
verdere uitleg. De code moest iets te maken hebben
met het werk van zijn vader, daar was een abrupt
einde aan gekomen toen de microbioloog op een
schimmige ochtend dood werd aangetroffen.
Pas nu besefte Lawrence hoe weinig hij wist over
de studie van zijn vader. Misschien moest hij het
lab van de bioloog maar eens bezoeken. Een saaie,
rechthoekige zaal die koud verlicht werd door een
overvloed aan neonlampen. Lawrence stond in de
deuropening en overzag de overvolle ruimte. Het lab
leek op het eerste gezicht ordelijk en g estructureerd,
al viel het hem op dat er in de details een vreemde
chaos heerste. De instrumenten stonden geen van
alle op een praktische plaats. Microscopen, m
 edisch
hightechmateriaal, destillatiekolven, a ntieke erlenmeyers en een grote hoeveelheid boeken; ze
ensceneerden naarstig wetenschappelijk onderzoek hoewel er een onbestemde absurditeit zat in
de schijnlogica. Zijn vader had zich duidelijk veel
moeite getroost om iets te verbergen. Peinzend
speelde hij met het briefje en liet het tussen duim
en wijsvinger molentjes maken. Pas toen het b riefje
uit zijn hand glipte en naar de grond dwarrelde,
schonk hij er weer aandacht aan. Het lag met de code
zichtbaar naar boven, een duidelijke uitnodiging. Hij
besloot het lab te doorzoeken.
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Lawrence haalde alles grondig ondersteboven, maar
kon geen aanwijzing vinden. Na uren onderzoek
besloot hij ontgoocheld zijn zoektocht te staken. Hij
liep naar de deur en liet zijn hand achteloos langs
de wetenschappelijke werken glijden, ze waren
slordig in een overvol rek op elkaar gestapeld. Door
zijn aanraking viel er een boek uit het rek. In de
vrijgekomen ruimte bevond zich een doosje met een
klavier. Perplex gaapte Lawrence het aan. Instinctief
wilde hij zijn code intikken, maar om één of a ndere
reden aarzelde hij. Hij raapte het gevallen boek van
de grond. Het was een 19e-eeuws p rentenboek Color
Codes for Minerals van James Sowerby. Hij had
nooit geweten dat zijn vader zich voor mineralen
interesseerde. Lawrence sloeg het boek op een willekeurige pagina open en keek geïntrigeerd naar de
kleurige platen die de meest vreemdsoortige mineralen voorstelden. Hij wilde het weer dichtklappen en
op dat ogenblik viel zijn blik op het paginanummer:
driehonderddertien! Zijn hart bonkte in zijn keel.
Het nummer stemde precies overeen met de drie
laatste cijfers van zijn dertien bits tellende code.
Absurd, dacht hij … Zijn hand ging als vanzelf naar
het klavier en met een trillende vinger tikte hij het
paginanummer in. Aan de overzijde van het lab, in
de tegenovergestelde muur, klikte een slot.
Een kunstig geschilderde trompe-l’oeil onttrok
de deur aan het oog. Ze zwaaide nu vanzelf open.
De afbeelding op de trompe-l’oeil, stelde een
gemaskerde figuur voor in een portiek, ze leek
als twee druppels water op een schilderij van Luc
Tuymans; de allegorie van de twijfel.
Professor Lawrence Appeltree daalde voetje voor
voetje de trap af die achter de allegorie v erborgen
lag. Hij was halfweg toen de deur dichtsloeg. Banaal,
dacht hij, hoe cliché. De achterkant van de deur was
dat allerminst. Hij keek recht in de s pottende ogen
van een wulpse vrouw, blazend op een klaroen werd
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zij door engelen opgetild: de allegorie van de faam.
Tussen twijfel en faam gevangen, vluchtte Lawrence
de kelderruimte in. Het d uurde even tot hij weer bij
zinnen kwam. Zijn ogen gleden o nderzoekend langs
de kale muren. Lange rijen z akken lagen er netjes
opgestapeld, a llemaal voorzien van zorgvuldig geschreven etiketten met namen van mineralen. Daarna
werd zijn aandacht g etrokken door een vreemdsoortige constructie midden in de ruimte. Een enorm
waterreservoir was via allerlei slangen, kranen en
destillatiekolven v erbonden met een glazen stolp
waar een thermometer – 11 graden Celsius aangaf.
Door de ijskoude lucht binnenin de stolp was het
glas beslagen. Vaag meende hij achter het glas een
zittende figuur te zien.
Ineens opende zich een klep in de wand van het
object, lucht uit de kelder werd naar binnen gezogen, het glas klaarde gedeeltelijk op. Verschrikt zag
Lawrence een figuur die op een mummie leek en die
een cirkelende beweging maakte met de rechterhand.
Het was alsof hij een denkbeeldige tol draaiend
hield. Een nieuwe allegorie? Een kunstwerk? Naast
de stolp vond hij een boek, in leer gebonden. Op het
front stond in gouden letters geschreven:

‘Kronieken betreffende de studie van de IJsman’
Annales
John Appeltree – antropoloog
John Appeltree junior – klinisch bioloog
William Appeltree – microbioloog
Successoribus invitari!
Opvolgers zijn uitgenodigd!

Hij sloeg het boek open, de tekst was volledig
handgeschreven. Boven het eerste deel stond de

©

naam van zijn overgrootvader, John Appeltree
senior. In korte zinnen beschreef die een
antropologische reis naar Groenland, de z oektocht
naar verhalen en overleveringen van de Inuit,
de ontdekking van een ijsgrot en het vinden van
de Zittende IJsman. Bladzijden lang volgden
aantekeningen in dagboekvorm w
 aaruit weinig
lering te trekken viel, behalve dat de I Jsman
ogenschijnlijk leefde van gletsjerwater. Het
hoofdstuk werd abrupt afgesloten midden in een
zin.
Het tweede deel van het boek was een vrij saai
wetenschappelijk relaas in een ander handschrift.
Een kroniek vertelde nauwgezet over jarenlange
observaties met als enig divertimento een nogal
kleurrijke beschrijving betreffende de twijfels van
de schrijver over het nut van zijn werk; een werk
dat hij moest uitvoeren in een ijskoude g letsjergrot
waardoor hij ten prooi viel aan de vervelende
pijnen van wintertenen. Aan het eind werd echter
een opmerkelijke stelling geformuleerd: de IJsman
had zintuigen, alleen ze functioneerden niet. De
onderzoeker vond geen reden om aan te nemen
dat de IJsman indrukken tot zich nam. Met deze
conclusie stopte het onderzoek even abrupt als het
eerste deel in het boek.
In het derde deel herkende Lawrence o nmiddellijk
het handschrift van zijn vader. Ook zijn relaas was
chronologisch opgebouwd. William Appeltree
bevestigde dat de IJsman leefde van mineralen
die hij onttrok aan insijpelend gletsjerwater. De
professor bouwde een machine die het voedingsproces in een laboratorium kon nabootsen waarna
hij de IJsman van Groenland naar Oxford kon
overbrengen. Op die manier ontkwam hij aan de
wintertenen die zijn vader geteisterd hadden.
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Lawrence twijfelde eraan of hij het werk zou verderzetten, geen van zijn voorvaderen had het onderzoek
afgerond of overleefd. Door een noodlottig Toeval
nam hij alsnog een doortastend besluit. Zijn enige
zoon Robert, een briljant student, kwam onverwacht
om het leven terwijl hij onderweg was naar een
symposium in Genua. Hij bladerde in een catalogus
met werken van Luc Tuymans op het moment dat
de brug instortte waarover zijn taxi reed. Lawrence
Appeltree zag de noodlottigheid van dit voorval
in en schuldgevoelens troffen hem zwaar. Hij had
zijn zoon uit de kunstacademie gehouden en hem
aangemoedigd om wetenschappen te studeren.
Zonder zijn toedoen had hij nooit het symposium
bezocht, was hij nooit over die brug gereden. Het
besef van die ijskoude waarheid trof Lawrence vol in
het gezicht. Tussen de brokstukken van de brug lag
zijn stukgeslagen hoop; de opvolging die hij zichzelf
had gedroomd, het levenloze lichaam van zijn zoon,
De allegorie van de twijfel krampachtig aan zijn
borst geklemd.

Wat volgde was een chronologisch verslag van
een nauwgezette hersendissectie. Hij boorde een
gat in de schedel van de IJsman en met de precisie
van een chirurg sneed hij zich met zijn scalpel een
weg naar binnen. Daar forceerde hij een doorgang
naar het taalcentrum in het brein. Als een wetenschappelijke Indiana Jones dwaalde hij door de
vreemde hersenkronkels van zijn studieobject. Zijn
nieuwsgierigheid zoog hem steeds dieper en dieper
in een doolhof van kamers en gangen tot hij zich
daarin onherroepelijk verstrikte.
Ontredderd door de absolute leegte die heerste in
dat brein, liet hij het Toeval bij elke keuze over
zijn weg beslissen. Met niet aflatende v erbetenheid
bleef hij zoeken naar de verborgen spelonken
waarin hij vermoedde het geheim van de IJsman te
kunnen vinden.
Ver voorbij het centrum van Wernicke o ntdekte
hij uiteindelijk in de verste uithoeken van het
verstand, de oerstructuur van atonale taal en
leerde hij het nieuwe ‘lezen’ kennen. Hij drong
door in de moleculaire oorsprong van de taal die
tot zijn verbazing ‘stoffelijk’ en tastbaar bleek
te zijn. De creatieve gedachten van de IJsman
bleken ijskristallen, gekleurd door insijpelende
mineralen, ze vonden hun oorsprong in een ver
geologisch verleden. Lawrence likte er gulzig
aan als aan een ijslolly en ontdekte zo zijn eigen
identiteit. Hij besefte dat hij in zijn diepste wezen
geen wetenschapper maar een kunstenaar was,
net als zijn zoon. Hij zag zich gespiegeld in een
kristalhelder gletsjermeer en schrok van het beeld
dat zich daar aftekende. Dan brak de dam.

De wetenschapper vermoedde dat de dood van zijn
zoon het werk van de IJsman kon zijn. Die moest nu
zijn geheimen prijsgeven. Zorgvuldig en vastberaden
schreef hij zijn naam in het boek: Lawrence Frisbee
Appeltree – neurowetenschapper.

In de kelder lag de stolp als een gebroken ei aan
scherven. Doorboord met vlijmscherp glas lag
Lawrence ernaast. De IJsman lachte gruwelijk. Hij
nam het scalpel en zorgvuldig sneed hij de aorta
van de wetenschapper open, het bloed vloeide

In de kelder onder het lab ontrafelde hij de
chemische a bsorptiemechanismen die het opnemen
van mineralen mogelijk maakten. De lange lijst
met instructies over het ‘voeden’ van de IJsman
publiceerde hij: voor het geval hem iets zou overkomen. In de laatste alinea kondigde vader Appeltree
tenslotte aan dat hij een hersenonderzoek op de
IJsman ging uitvoeren. Hij stelde zich vragen over
de existentie van een wezen dat geen zintuiglijke
waarnemingen of ervaringen opdoet. Het was zijn
laatste zin.
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rijkelijk. Hij vermengde het met schellak, roet en
teer, verbrand hout, Arabische gom en de gemalen
bast van walnoten. Met de bister schilderde hij op de
keldermuur een allegorie, de allegorie van de kennis;
een ijskoude Inuit-demon met een eeuwigdurende
glimlach van pure idioterie op zijn gezicht hield met
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zijn lange benige vingers een dodentol draaiend. De
IJsman keek Lawrence smalend aan, wetend dat hij
in zijn laatste levensseconden zag wat hij deed. Hij
doopte zijn pen in de bister en schreef in het boek:
‘Ubi dubium, ibi libertas,’:
‘Waar twijfel is, is v rijheid’. 
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Mili van Veegh

Wat Mili van Veegh doet met

taal is ongehoord. De ene keer
verrukt ze je met poëtische
zinnelijkheid, de andere keer
beukt ze met vol geweld erop
los. Mili kent geen maat en
schraapt diep in haar rijk gevulde
woordenschat om je kennis te
laten maken met de duivel en de
engel in jezelf. Haar verhaal is
een volbloed Miliaanse v ertelling
waarin de verguisde liefde
wedijvert met vrijheidsdrang, en
dat in een geslepen, huiveringwekkende finale.

Hij was een draadnagel, zijn broek zakte van zijn ingestorte reet.
Toch hield ze van hem, in hoeverre zij kon en op haar eigenste
manier.

Leed hij aan vlagen van verscheurend astma, wilde zij wel
kippensoep voor hem trekken; er ontbrak nooit een druppeltje
strychnine aan. De bittere stof betrok zij online bij AliExpress
in China die het uit Sri Lanka haalde. Later ging zij over op de
mollendood.
Nooit zou zij vergeten hoe hij haar ooit op zijn verrotte Puch
ophaalde. Ze was nog zo jong, zestien jaar, en hij had puisten. Hij
was een vriend van een van haar broers. Zijn kleren stonken op
de brommer in de bittere winterkou en hij nam haar mee naar zijn
ouders die met een lepel, rechtop, vastgeklonken in hun hand, op
haar wachtten. Op de tafel lag plakzeil, daarop stonden diepe borden.
Vette soep met trellen werd er ingedaan en haar werd gezegd dat ze
het merg uit het pijpje kon zuigen. Niet dat ze veel verstond van wat
zij zeiden. En omgekeerd, met de jaren, begreep zij, dat zij haar niet
hadden begrepen, het burgermeisje, dat overgaf vanaf hun balkon,
nadat zij yoghurt door de trellen heen had gekregen. Uit hetzelfde
bord.
Hij stonk nog harder toen hij haar terugbracht, naar huis, wel spatte
er een puist open in de niet te harden vrieskou. Thuis wachtte haar
thee in heuse kopjes met een oortje eraan.
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De ochtend erna had zij hoge koorts en een d ubbele
longontsteking. Zes weken lang ijlde zij, nooit v ergaf
ze het hem of zijn verrotte brommer. De pauper bleef
aandringen, hij stuurde morsige kaartjes waaraan zij
de trellen rook.
‘Schatje,’ schreef hij, ‘ga je weer mee op mijn
brommert?’ Zij gruwde van zijn taalfouten en van
zijn ouders. ‘Een patatje halen, bij mij bij Koos op
de hoek, met pindasaus en mayo? Ik trakteer.’ Op
de voorkant van de kaarten stonden onveranderlijk
klompen in groen gras.
‘Hans,’ vroeg zij op een dag aan haar broer, ‘kun
je die vriend van jou vragen te wieberen? Ik hoef
hem niet. En begrijpt hij mij niet, zeg hem dan op te
hoeren, voor nu en altijd.’
Om hem te vergeten, ging zij driftig c orresponderen
met een Turk die vage foto’s stuurde en van wie
zij nog minder begreep. Zijn Engels was niet erg
hoogstaand en zijn foto’s waren in een donkere
berghut genomen. ‘Mehmet’, schreef zij op een dag:
‘Get lost’. Waaraan zij toevoegde: ‘With a sheep or
so’.
Hij wist van geen wijken, de draadnagel, en sloeg
een lullig tentje op in de voortuin van haar ouders
van waaruit hij haar, dag in dag uit, met holle ogen
aanstaarde. Soms zag ze hem kwijlen als hij een
glimp van haar opving door de gordijnen. Haar
moeder, zwakjes, haar man was toen heengegaan,
kon het niet langer aanzien.
‘Hier heb je geld, ga toch met hem naar de
binnenstad, ga nieuwe kleren voor hem kopen.’
Haar moeder gehoorzamend, nam ze hem mee. Naar
de binnenstad, waar ze kleren uitkoos en zijn oude
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stinkende in een vuilnisbak wierp. Sindsdien was hij
niet meer van haar zijde geweken.
‘Siem?’ Voor de zoveelste keer belde zij hem op
zijn mobiel. Sinds twee weken was hij verdwenen.
Na talloze ruftjaren in haar nabijheid was hij op een
morgen naar zijn werk gegaan en niet teruggekomen.
Hij doorboorde in een abattoir abcessen in lillende
runderlevers. ‘Ga jij soms met dat mokkel van de
administratie van bil?’ De beschaafde taal die zij
eerder aansloeg, was zij al lang vergeten.
Zij sprak minstens elf berichten per dag in. Op de
voicemail hoorde zij steevast: ‘Hoi, met Siem, wat
mot je?’
’s Nachts droomde zij dat zij hem begraven had,
zij zag zich staan, aan de rand van het graf, klonten
aarde werpend op zijn gratenbaal. Wat niemand wist,
was dat zij zijn mobiel in de binnenzak had gestoken
van zijn meurende, rood uitgeslagen proletarische
werkpak. Hoe kon zijn voicemail dan nog werken?
Door haar moeder was zij al lang vergeten. Soms
mocht zij in voorbijglijdende jaren voor de vorm
achter in de kerk plaatsnemen als een naaste was
gestorven. Een broer of zo, zij had er zoveel. Dan
zag zij de overgebleven zwik zitten in de voorste
banken. Devoot bogen zij hun hoofd over zoveel
kankerellende die in de familie de een na de a nder
de finale stuipen op het lijf joeg. Op de e erste
begrafenis kwam zij in een rode, gekreukelde
pooierauto van een vriendin. De achterkant ervan
was tegen een Amsterdammertje aan gort gereden.
In Mercedes en BMW rijdende overgebleven broers
en ook zussen, haalden hun neus op voor het wrak
en toen zij zich welwillig boog over het graf om
er een bloem of wat in te werpen, hadden ze haar
welluidend uitgelachen. Bij het naar voren buigen,

TWIST eMagazine - 22 -

vervolg

DE KUNST VAN HET THEEDRINKEN

was haar joggingbroek afgezakt en hadden zij een
rode string ontwaard.
Op een andere begrafenis was zij niet meer welkom.
De dag erna, zich nog steeds verplaatsend in het
geleende rode wrak, was zij naar het graf gewandeld,
een zonnebril op om de indruk te wekken dat zij
weende.
‘Kunt u mij zeggen waar mijn broer ligt?’ vroeg
zij aan een doodgraver. ‘Iemand die hier gisteren
begraven is?’
‘Er was veel volk,’ zei de man, ‘hij komt uit een
hier bekende familie.’ Hij bracht haar naar een
omgewoelde plek waarop zij een uit speksteen
gebeitelde oester legde. ‘Leuk,’ zei zij tegen de
aarde, ‘echt prettig dat je me nog even gedag zei
voordat je hemelen ging.’ Uit het zicht van de
doodgraver schopte zij tegen zijn klonten klei. Met
de plaggen onder haar minieme schoenen leverde zij
de gebutste auto in.
‘Dank vriendin, ik heb besloten niet meer naar
begraafplaatsen te gaan.’
‘En wat als de volgende een tuin op zijn buik hep?’
‘Ach,’ had ze gezegd, ‘jij drukt je altijd zo beeldend
uit.’
Verstoken van enig weldadig familiecontact, wijdde
zij zich aan draadnagel en diepe borden met ossenstaartsoep. Op vrijdag betaaldag, gingen ze naar
Koos, een patatje halen. Siem had door de jaren heen
afgezien van pindasaus en mayo, zijn ponem was
één puistenkrater geworden, en was overgegaan op
‘kapsalons’. De döner op patat met kwakken knoflooksaus, sambal en door de grill gesmolten kaas,
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deden haar aan haar jeugd denken, aan M
 ehmet.
Stel dat zij naar zijn berghut was gegaan, zou hij
haar schaapachtige wezentjes hebben gegeven? Met
draadnagel was haar buik leeg gebleven. Op het
‘moment suprême’, een term die zij zich nog van
thuis herinnerde wanneer de ossenhaas omringd
door portobello’s werd aangesneden, was zij van
hem weggegleden. Zijn hortende, bijwijlen gierende
ademstoten hadden haar over het randje gedreven.
Op de vijftiende dag na zijn vertrek, stond zij
elfhoog op het balkon waar zij vierenveertig jaar
eerder had gebraakt. De pauperflat was Siem
toegevallen toen zijn ouders, kort na elkaar, aan
een indertijd vliegend vinkentouwvirus gingen. Het
plakzeil had zij van Siem nooit weg mogen doen.
Ook niet hun twee lepels.
Onder het gebouw spoedden ratten zo groot als
katten zich door struikachtig gewas; h eroïnespuiten
glinsterden mat na in het afbrokkelende zonlicht.
Gewoontegetrouw was zij twee keer naar Koos
gegaan; zijn patat was inmiddels koud g eworden
en op de knoflooksaus zaten s chemerende
schimmelkoppen. De sambal was een ranzige
verhouding met de gesmolten kaas aangegaan.
Schril floot zij tussen haar tanden. Een kolonie ratten
puntte de behaarde oren en legde hun kale staarten
in het gelid. Hun korte snuiten wezen naar boven,
trillend van vermoeden. Zij waren snel afgetraind
door zij van de elfde.
Eerst wilde zij Siem nog even bellen, zij sprak altijd
zijn voicemail in op het balkon. Luid pratend zodat
haar Turkse buren haar goed konden horen. Of zij
haar begrepen zoals de ouders van draadnagel nooit
deden, kon haar niet deren.
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‘Waar ben je, rotjong?’ brak zij los. ‘Ben je nog niet
uitgekeken op dat mokkel van de administratie?’ Om
haar gierende verdriet kracht bij te zetten, liet zij
een plateau theeglazen vallen, geschonken door de
Turken van ernaast voor haar laatste verjaardag. De
ratten piepten, floten en gilden.
Voor de vriezer in de keuken fluisterde zij: ‘Zo lief
van je dat je altijd een gratenbaal bent gebleven.’ Uit
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de eerste lade haalde zij twee pinken die zij in
restanten aardappel boorde en spoot er met haar
slagroomspuit sambal in de vorm van een hartje
over. ‘Morgen kom ik bij je terug.’
Zij streelde de lade alvorens de deur dicht te doen en
liep, haar handen vol, terug naar het balkon. 
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TWIST: Vorige keer hadden we het over science fiction, een niche
in de literatuur, als je sf al literatuur kunt noemen.

HvdS: Wacht even jongeman, stel je me nu de moeder aller vragen?
TWIST: Pardon?

In de eerste editie van

TWIST kregen we een inkijk
in de drukbezochte p raktijk
van literatuurfilosoof en
sciencefictiontraumatoloog
Henk van der Schim. De man
heeft duidelijk uitgesproken
ideeën over v erschillende
aspecten van de literatuur
en de bedrijvers ervan.
Spraakwaterval van der Schim
is daarbij niet mals over het
hedendaagse achteloze gebruik
van de taal. Zelfs het woord
‘literatuur’ is in zijn ogen een
onding.

HvdS: Vroeg je me nu net een definitie van literatuur te geven?
TWIST: Ga uw gang.
HvdS: Een gevaarlijke vraag. Wat zeg ik, een ongehoorde vraag. Voor
de een zijn het gedichten en verhalen die als kunst bedoeld zijn, voor
de ander verzonnen verhalen die tot de cultuur behoren. Laten we eens
beginnen met het woord literatuur zelf. Waar komt het vandaan, wat
betekent het letterlijk.
TWIST: De vraag was eigenlijk wat …
HvdS: Literatuur komt van litterātūra, letterlijk dat wat geschreven is.
Het is een afgeleide van littera wat letter betekent. Als we de puntjes op
de i willen zetten, moeten we dus eigenlijk spreken over liTTeratuur, met
een korte ‘i’. Vandaag de dag spreekt men het uit als LIETERATUUR,
met een lange ‘i’. Waarom weet niemand. Luiheid, denk ik. Of een
spraakgebrek.
TWIST: Juist. Hoe zou u …
HvdS: En we weten allemaal wat van luiheid komt! Degeneratie,
taalachterstand, toenemende infantiliteit. Kijk naar een willekeurige
conversatie op dat Facebookgedoe. De taalfouten vliegen je om de oren,
om van enige ordentelijke interpunctie maar te zwijgen.
TWIST: Dat klopt, meneer…
HvdS: Bleef het daar maar bij. De eerbiedwaardige bastions, die
literatuurfora vroeger waren, zijn verworden tot ordinaire praatbarakken.
Het onderscheid tussen louter een tekst en literatuur is zodanig verdund
dat het een ranzige, waterige wijn is geworden. Huisvrouwen met te
veel tijd en over het paard getilde ‘recensenten’ lezen en beoordelen
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boeken, niet gehinderd door enige kennis van zaken en plempen dingen als leest als een trein of niet
mijn ding op die vermaledijde sociale media om dan
respectievelijk 5 of 2 sterren ertegenaan te plakken.
Je hebt het vak schrijven, het vak redigeren en het
vak recenseren. Ieder vakgebied vraagt zijn eigen
verworven vaardigheden. Wat heb je aan recensenten
die nog geen flaptekst van een verhaallijn kunnen
onderscheiden? Wat krijgen we nog meer? S
 chrijvers
die een hekel hebben aan redigeren? Redacteurs
die een hekel hebben aan lezen? Waar ben je dan in
godsnaam mee bezig?
TWIST: Eh …
HvdS: Welja, inderdaad, een gepaste reactie. Sorry,
ik liet me even gaan. Het is niet allemaal kommer en
kwel natuurlijk, dit moest me toch even van het hart.
Wat was de vraag ook alweer?
TWIST: Wel, u …
HvdS: Ah ja! Een definitie van literatuur. Een gevaarlijke vraag. Is jouw TWIST zo’n blaadje dat
bewust de polemiek opzoekt? Want dan pas ik hoor.
Er is al genoeg gepolariseer.
TWIST: U bent er zelf ook niet vies van, merk
ik. Ter zake: ik wil gewoon weten of u sf ook tot
literatuur rekent.
HvdS: En waarom niet? Gaan we een beetje elitair
doen en neerkijken op een genre dat breder gelezen
wordt dan ‘Het verdriet van België’ of ‘Een vlucht
regenwulpen’? Nogal snobistisch als je het mij
vraagt. Als jij een boek leest en je legt het weg met
het gevoel zinvol bezig te zijn geweest, dan heeft
de auteur een verdomd goed werk geleverd. Stel je
voor, een kookboek dat je op je honger laat zitten

of een sleutelroman waarin een kat haar jongen niet
vindt … pijnlijk.
TWIST: Dus sf en aanverwanten is voor u
literatuur?
HvdS: Aanverwanten? Wat is dat nu weer? Wat
is een aanverwante van sf? Fantasy? Sprookjes?
Generaliseren is gevaarlijk, dat weet het kleinste kind. Ik schreef ooit een boekje: ‘Literatuur is
niet groter als mij’, waarbij ik uiteraard de aandacht wilde vangen met de titel in schabouwelijk
Nederlands. De ondertitel was ‘maar wel groter
dan ik’. Voor de goede verstaander een kritisch
essay over het slordig gebruik van het Nederlands
in de media. Hoe denk je dat het ontvangen werd?
Genadeloos werd het de grond ingeboord. Men
maakte zich vrolijk, boos, meewarig – vul zelf maar
in – over het foute Nederlands. Een, hooguit twee
sterrenquoteringen … Ik heb het teruggetrokken,
maar het bewijst mijn stelling: men léést niet meer.
Men doorziet niet. Je kunt dat jammer vinden, ik
vind het vooral tekenend. En grappig, dat ook. Bon,
waar waren we gebleven?
TWIST: Zullen we het hier misschien beter bij
laten?
HvdS: Wacht, ik ben er weer. Literatuur. Literatuur is de verzamelnaam van geschreven, gezongen en mondeling overgeleverde teksten die bij
de lezer of toehoorder iets teweegbrengt in diens
innerlijke huishouding. Het is niet elitair, eerder
geworteld in een oertraditie die teruggaat tot vóór
het geschreven woord. Het geschreven woord is
louter een instrument om de verhalen niet verloren
te laten gaan voor het nageslacht, net omdat ze zulk
een uitwerking hebben op zij die lezen. Het maakt
niet uit of we die teksten onderverdelen in thriller, sf,
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c hicklit, young adult, high fantasy, biografie of weet
ik wat. Het gaat om de inhoud, niet de verpakking.
TWIST: Verhelderend. Voor u is alle geschreven
tekst dus literatuur.
HvdS: Zolang het mensen raakt, ja. Al heb je natuurlijk de spreekwoordelijke uitzonderingen.
TWIST: Zoals?

HvdS: Dat boekje van jou, TWIST, of hoe heet het?
Ik ben er niet zeker van of je het literatuur kunt
noemen …
TWIST: Hoe zou u het dan noemen?
HvdS: In één woord? Geweldig.
TWIST: Bedankt voor dit gesprek.
HvdS: Geen dank. Krijg ik nu een abonnement?

‘Literatuur is niet groter als mij (maar wel groter
dan ik)’*. Het door het publiek verguisde boek over
literatuur door Henk van der Schim. Volgens de
auteur, die het boek enkele maanden na verschijnen
uit de rekken haalde, bewijst de genadeloze kritiek op
zijn boek net datgene wat hij beweert: mensen kijken
niet verder dan de vorm, inhoud interesseert hen niet.
*(niet meer verkrijgbaar)
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Topauteur Marijn Mieriks is wars van sociale

media en wil géén eigen webstek. Wij, Mili en ik,
konden de auteur er echter van overtuigen dat hij
zich wel een beetje moet laten zien als hij een boek
wil verkopen. Uiteindelijk zwichtte Mieriks voor het
aanbod ondergebracht te worden onder de paraplu
van Hostwriters.
Dat Marijn eigenzinnig is, kunnen jullie zelf lezen
in het e-boek/de paperback ‘Schandalig S
 chrijven’.
Niet bang de dingen bij hun naam te noemen, is
Marijn vooral begaan met het wel en wee van

schrijvers in wording.
Hij neemt je mee op met zweet doordrenkte
schrijfpaden, trekt je door hoogtes en laagtes,
zet je aan tot goddelijke inspiratie en troost je
op momenten van verlammende twijfel en d offe
lusteloosheid. Volg deze auteur en je bent een
schrijver. Klik op de cover en maak kennis met de
eerste pagina’s. Te verkrijgen op Smashwords, Kobo,
Bol.com en iTunes. De is paperback te verkrijgen op
Amazon.

Een uitgave van Hostwriters

Paperback rechtstreeks kopen bij
Hostwriters? (€ 17.00 - verzendkosten inbegrepen)
klik HIER
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Puzzel en win een exemplaar van ‘Schandalig Schrijven’ van

Marijn Mieriks. Klik HIER voor de interactieve versie. Succes!
Horizontaal

3. Baat het niet, dan ... het ook niet.
5. Nieuwe ... vegen schoon.
6. Van die boer geen ... .
9. De ... wint.
11. Wat baten kaars en bril als de ... niet lezen wil?
12. Een goed ... is het halve werk.
13. Als je over de duivel spreekt, trap je op zijn ... .
14. Veel beloven en weinig geven, doet de ... in
vreugde leven.

Verticaal

1. Hoge bomen vangen veel ... .
2. Als de vos de ... preekt boer pas op je ganzen.
4. De ... is de beste verdediging.
5. De een zijn dood is de ander zijn ... .
7. In het land der blinden is ... koning.
8. Men moet de dag niet ... voor het avond is.
10. Al ... leert men.
12. Van een mooi ... kun je niet eten.

Vorm het woord met de beginletters van 2,4,3,13,9,14,6 en
mail dit naar info@hostwriters.nl
OPLOSSING TWISTpuzzel kwartaal 1
HORIZONTAAL
2. Iedereen is bang van ... (auteur) - woolf
6. Vorstelijke aalmoes (cryptisch) - royalty
7. Fascistische verbeteraar (cryptisch) - taalnazi
8. Chubby Checker kende het al! (titel) - twist
11. Puntige parasieten (cryptisch) - beletselteken
12. Schandalige wortel (auteur) - mieriks

VERTICAAL
1. Zeewaardige knar (auteur) - hemingway
2. Verkeerd begrepen darling (cryptisch) - waanzin
3. Handig schrijfhulpmiddel (cryptisch) - schaar
4. Copulerend leesteken (cryptisch) - kommaneuker
5. Gastvrij schrijfbureau (zeer bekend) - hostwriters
9. Hemelse bestseller (cryptisch) - bijbel
10. Profeet van Melville (personage) - ishmael

Oplossing prijsvraag: De oude man en de zee - (Hemingway)
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TWIST
Ben je gecharmeerd van ons concept en wil je een euro of wat
doneren voor het lezen van ons eMagazine?

Een uitgave van

HOSTWRITERS

