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editoriaal
De redactie

Iedereen die op het onzalige

idee komt een boek te
schrijven, krijgt op een
bepaald ogenblik te maken
met de Nederlandstalige
Uniforme Rubrieksindeling,
of kortweg de NUR. Dit is
een driecijferige code die
het onderwerp van het boek
weergeeft. Het wordt in
de colofon geplaatst, naast
andere nuttige informatie
zoals de naam van de auteur,
de uitgever, de redactie, de
vormgeving, het ISBN en het
jaar van uitgave.

De onverwacht inspirerende NUR-lijst

De colofon lijdt onder hetzelfde euvel als de aftiteling van een film: bijna

geen hond die het leest. Toch kan er heel wat informatie uitgehaald worden,
zoals dus de NUR. Deze code bepaalt wat de lezer kan verwachten. Nu
moet je weten dat de rubrieksindeling bestaat uit tien hoofdcategorieën
en – ga even zitten – 683 onderverdelingen. Een greep uit het aanbod:
•
•
•
•
•
•

Natuur, plant, dier (<12 jaar) – NUR 223
Natuur, plant, dier (>12 jaar) – NUR 253
Moeilijk lezen – NUR 286
Bloemschikken en groendecoraties – NUR 421
Literaire non-fictie algemeen – NUR 320
Zending/evangelisatie – NUR 712

Je kunt je afvragen: vergalt de NUR niet een beetje het te verwachten
leesplezier? Wordt de magie niet teniet gedaan door met een droge code
mee te delen dat je een fantasyverhaal gaat lezen?
Vergis je niet: sinds de komst van het internet is de NUR levensbelangrijk
geworden voor schrijvers. Zoekmachines zoals Google baseren zich erop.
Zelfs een bepaald slag lezers laat zijn aankoopgedrag bepalen door de
NUR-code, en o wee als de vlag de lading niet geheel dekt; de schrijver
wordt de oren gewassen in een vermanende recensie.
Ach, laten we de NUR aan de academici, bibliothecarissen en uitgevers
over. Jij hebt wel andere dingen aan je hoofd, zoals:
•
•
•
•
•

Heb ik nu een roman of een novelle geschreven?
Word ik straks niet onterfd? (familieroman)
Krijg ik geen proces aan mijn reet? (sleutelroman)
Is het naakt functioneel? (naturalistische roman)
Er staan wel érg veel borsten en billen in mijn liefdesroman (NUR
343 - romantiek) Misschien een NUR 246 erbij zetten (kookboeken)?
L’horreur! (NUR 335 - horror)

Je kan de NUR ook aanwenden wanneer je geen inspiratie hebt. Creatieve
geest die je bent, doe je leentjebuur bij de goeie ouwe kabbalistiek. Je telt
de cijfers op van je geboortedatum, vermenigvuldigt dat met de som van
de letters van je naam en voornaam en het getal dat je daarmee krijgt,
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EDITORIAAL
Onderhandelen en vergaderen!
Nu is het wel zo dat niet iedere uitgever even
consequent is in het hanteren van de NUR-regels.
Sommige sloven zich uit in het minutieus vermelden
van een onzalige reeks NUR’s, anderen vertikken het
gewoon mee te doen aan die nieuwlichterij. Sla er je
boekenkast maar eens op open. Tip: als je meer boeken
zonder dan mét NUR vindt, wordt het wellicht tijd je
boekenvoorraad te actualiseren, vandaag de dag vind
je het in élk boek. Met dank aan, jawel, internet.

bepaalt het genre dat je gaat bezigen.
Voorbeeld?
Jan Jannsens, 14/11/1972.
Hier gaan we …
14 november 1972
(1+4+1+1+1+9+7+2)= 26
JAN JANNSENS
J A
10 1
1 1

N
14
5

J A
10 1
1 1

N N S E
14 14 19 5
5 5 1 5

N S
14 19
5 1

dat maakt: (1+1+5+1+1+5+5+1+5+1)= 31
26 x 31 = (tromgeroffel) 806!
Opzoeken die handel … NUR-lijst
Jouw volgende boek zal te maken hebben met …

Maar misschien heb je de schurft aan al die hokjes
en vakjes. Kan het jou wat schelen dat je een thriller,
chicklit, caleidoscopische of toekomstroman schrijft.
Je pleegt je zinnen en daarna zie je wel of het onder te
brengen is in een passende NUR, of liever, laat je daar
de uitgever zijn/haar hoofd over breken, daar wordt
hij/zij tenslotte voor betaald. 
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Schandalig Schrijven* - UITGEVEN
De ultieme droom

Wat is, na willen schrijven, de

grootste wens van de schrijver?
Komaan, geef het maar toe. Gelezen
worden. Moet je niet flauw over
doen. Al het andere zoals er je kost
mee verdienen, erom geprezen
worden, misschien zelfs bekendheid
verwerven: akkoord. Maar vóór dat
alles moet je wél gelezen worden.
Ja of ja? Hoe bereik je een publiek,
of, laten we bescheiden blijven, hoe
krijg je je werk naar buiten? Op
een eigen website, via Facebook,
meedoen met schrijfwedstrijden.
Kunnen we het hebben over de
serieuze groenten, alsjeblieft? Een
boek!
*Hoofdstuk uit
Schandalig Schrijven
Openbaringen van Marijn Mieriks
(klik op de covers voor meer informatie)

e-book

Paperback

De

meeste mensen hebben nog altijd het 20e-eeuwse, hopeloos
romantische beeld voor ogen: debutant stuurt manuscript naar uitgever.
Twee maanden stilte. Een positief schrijven. Bingo. De werkelijkheid
echter is eerder: debutant stuurt manuscript naar uitgever. Einde.
Soms, heel soms een standaardafwijzing. Het staat wel leuk om te
zeggen dat Isabel Allende veertien uitgevers moest afdweilen eer haar
debuut eindelijk onderdak vond, maar daar ben je vet mee. Intussen heb
je geen idee waarom je manuscript afgewezen werd.
Wel, om te beginnen: vat het niet te persoonlijk op. Laten we er van uitgaan
dat je niet over een nacht ijs bent gegaan en je manuscript hebt ingediend
volgens de regels van de kunst. Het onkruid eruit gewied, taalfouten eruit
gehaald. Proefgelezen en al. Je hoeft je niet persoonlijk aangevallen te
voelen wanneer je nul op het rekest krijgt. Een uitgever moet ook winst
maken en gaat proactief te werk. Je kunt moeilijk verwachten dat ze een
volslagen neofiet met de grote trom binnenhalen, een budget ter grootte
van een gezinswagen besteden aan je promotiecampagne en dat jij kunt
freewheelen in een villa aan de Bretonse kust.
Uitgevers zitten niet te wachten tot de volgende Hemingway zijn
manuscript in hun bus doet; ze kijken zelf naar wat leeft onder de
mensen. Een interessante viroloog met een vlotte babbel die de laatste
tijd veelgevraagd in beeld komt wegens een uitslaande pandemie? Wil
die man geen boek schrijven? We sturen hem een ghostwriter desnoods.
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Een politicus die iets te vertellen heeft? Check. Een
boek van een onbekende debutant die lukraak zijn
manuscript uitgegeven ziet door een grote uitgever
is zoiets als de lotto winnen. Het is de markt die de
spelregels bepaalt. We moeten een behoefte creëren
en daar op inspelen, die stijl. Uitgevers zijn managers
geworden en je kunt het ze niet eens kwalijk nemen.
Niets aan te doen, schat. Wat nu?
Zelf uitgeven
De uitgeefmarkt heeft een copernicaanse omwenteling
gekend de laatste jaren. Het ligt in ieders bereik om in
eigen beheer een boek uit te geven, het internet wemelt
van de aanbiedingen. Met soft- of hardcover. In kleine
oplage, geheel op jouw maat. Een relatief kleine
investering. Houd er wel rekening mee dat gevestigde
recensenten met een boogje eromheen zullen lopen.
Dat Printing On Demand-gedoe en die vanity press,
hmmm, het heeft een amateuristische connotatie en
het moet gezegd dat er soms boeken bijzitten die er
bijzonder blits uitzien, maar zo taai zijn als een oude
schoenzool. Slecht (of niet!) geredigeerd, hobbywerk,
bedroevend binnenwerk, een bladspiegel waar een
kat haar jongen niet in vindt. Uiteraard wordt op die
sites hulp aangeboden, maar dan loopt de prijs al snel
flink op. Als je alles op eigen houtje gaat doen, kan dit
verkeerd aflopen want vergeet niet: debuteren doe je
maar één keer.
Ertussenin heb je nog een regiment uitgevers dat
wel degelijk redactie en vormgeving aanbiedt en
er eerlijk voor uitkomt dat de zon niet voor niets
opgaat. Ze hebben hun eigen netwerken en hun eigen
publiciteitsmodellen. Niets mis mee. Als je akkoord
gaat met hun voorstel en je ondertekent een contract
waarbij een bepaald bedrag wordt aangegeven
waarmee je kan leven; waarom niet? Het is jouw
leven en je hoeft je tenminste niet te schamen voor je
eigen uitgave. Er zijn er bij die je in ruil een opleiding

geven, van grammatica tot verhaalopbouw. Je kunt
er je schrijvershart aan ophalen, maar … je zult in
je buidel moeten tasten. Ach, iedere hobby kost geld.
Mijn schrijven is geen hobby, het is een roeping! Ja,
ik weet het. Beschouw het als te nemen stappen. Wat
je ook doet, uitdenkt, overweegt: je gaat door. Niet
omdat je dat wil, maar omdat je niet anders kunt.
Akkoord? Hoeveel ‘tegenwerking’ er ook is, hoe
moeilijk het pad lijkt naar dat beetje erkenning, je
blijft schrijven. Ondanks alles. Het is voor jou net zo
noodzakelijk als ademen.
Diep vanbinnen
Diep in je binnenste kan het je allemaal niet schelen,
al het gedoe rondom schrijven. Al die meningen en
meninkjes. Al die goede raad en wijze woorden. De
lof en het gezeik op de sociale media. Wanneer jij met
jezelf bent en de wereld even verder draait zonder
jou, daar ben je alleen, in goed gezelschap met je pure
zelf. Je weet dat je tijd beperkt is en dat spijt iets is
voor achteraf, wanneer het te laat is. De wereld is
vergeven van goede raad en gaat aan ernst ten onder.
Leg de ketenen af van andermans goedkeuring. Altijd
wil iemand wel iets van je, maar jij weet wat je zelf
wil. Het gaat voorbij aan wensen, van wie dan ook,
zelfs die van jezelf. Het stijgt uit boven vluchtige
genoegens. Het maakt onvervreemdbaar deel uit van
je bloedeigen ziel en merg. Het is iets waarvan je
voelt dat het het belangrijkste ter wereld is, voor jou.
Schrijf toch je ongegeneerde zinnen, woordensmeder.
Leg je oor te luister bij de muze met die opwindende
fluistering van haar gloedvolle lippen.
Zoek op Google eens naar William Ernest Henley. Hij
heeft er iets belangrijks over gezegd. Zijn ‘Invictus’
heeft al velen harten beroerd, moed ingesproken.
Het gaat nu even niet over schrijven, maar over jou,
over ons, over die eeuwige worsteling met onszelf en
die zoektocht naar zin en doel en dat ongelooflijke
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vreemde en onvatbare feit dat we hier zijn, zomaar,
elke dag. Van god los of net niet, maar probeer te
onthouden: jij bent de kapitein van je gedachten. Of
wat te denken van Sir Richard Francis Burton? Niet
de acteur, de oriëntalist, ontdekkingsreiziger, vertaler
van ‘Duizend-en-één-nacht’. Hij ging op bedevaart
zonder ergens in te geloven en lees eens wat hij te
zeggen heeft:
De Kassidah - Richard Burton
(Het geklingel van de kamelenbel)

Zon en ‘t Licht
starend naar ‘t duister, geplaveid met graven, waar
‘t rottend vlees ligt.
‘Eet niet uw hart,’ zei de wijze, ‘treur niet, begraaf
het verleden’;
doe wat ge doen moet, wees moedig; als de Ster:
Kalm noch gedreven.

Zijt zelf uw God, bevrijd het zelf, vrij als de
ongetemde wind:

Gooi dat logge pak van uw hart: dapper in uw leed,
sterk in weeld;

laat uw gedachten uw rijk zijn; breek sloten en
tralies gezwind.

doe wel, want ‘t is goed, goed te doen: veracht
hemel- en hellebeeld.

Gij moet uzelf uw schuld voldoen; hier alle plichten,
vermengd,

Waarheid zoeken, ‘t hart verblijden, leefregel der
HOGERE WET,

in de grootste zin van het woord, zonder te zien
begin, of end.

die ‘t verschil maakt in gradatie: de mens van goud,
de mens van riet.

Dus, mocht gij nog eens spoken zien die ooit eens de
uwe waren,

Zie niet in de mens wat de haat opwekt, minachting
of de strijd,

moet ge trots dat wat ge toen waart afwijzen en laten
varen;

liever Azraël’s worm dan de dood die in ‘t leven
binnenglijdt.

en, terugblikkend op die jaren, wees niet bang voor
waar gij heen gaat,

Bezie uw soort als een die zich naar de mens’lijke
Eenheid richt;

berust in ‘t leven en de dood, alsof men u de keus
niet laat.

de mens rijst hoog van de aarde, zoekend naar ‘t
hemels levenslicht.

Meng ‘t denken niet bij De Idee; noch keer u van de
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Zie de Mensheid als één persoon, wiens kwelling het
is te streven,

zijn allen stil; zij horen noch uw stem, noch willen ze
ooit antwoorden.

dat doel vatten, waar die kwelling en strijd ophoudt
nog te leven.

Het Nu, dat onzichtbare punt, die grens der
oneindige lijn,

Geloof al en niets; oordeel niet, laat ‘feiten’ u niet
afleiden;
zie en hoor, al lijkt het leven Maya, dromen die
misleiden.
Zweer het Waarom af, zoek het Hoe: die goden, in
hogere oorden,

Zonder eindes, is uw alles, die nietsheid wat gij
noemt: Het mijn.
(Nederlandse bewerking M. Kerkhofs
Opdracht
Een simpele, dit keer, maar een die zich in je ziel
moet branden: leer dit van buiten en herinner je wie
je echt bent. 
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TWIST, genieten zonder argwaan
Ongelooflijk maar waar: TWIST gaat zijn tweede

jaar in! Jazeker, je leest nu in TWIST kwartaal 1 2022. Nog steeds kosteloos te lezen en te downloaden.
Waarom we het doen is intussen genoegzaam bekend,
men vraagt er niet meer naar. Intussen brachten
we ook een themanummer uit: TWIST 40-45, met
oorlogsverhalen van Roland Bergeys. Waarom?
Omdat we van verhalen houden.
Na een jaar TWIST kunnen we gaan evalueren. Wat
kan beter, wat werkt niet? Wel, eigenlijk verandert
er bitter weinig, om niet te zeggen niets. TWIST is
nog steeds kosteloos en wordt niet 'bevuild' door
advertenties en andere wezensvreemde inhoud.
We blijven zoeken naar aparte verhalen, gaan die
redactioneel, samen met de auteur, met zorg te lijf en
zorgen ervoor de verhalen vervolgens zo aangenaam
mogelijk te presenteren.
TWIST is voor Hostwriters een staalkaart. Niet
alleen voor wat wij in onze mars hebben en graag
doen, daarnaast is het een bloemlezing van wat er
zoal te lezen is van boeiende, onbekende en vooral
bevlogen auteurs. Wij willen nieuwsgierig maken, in
een oogstrelende presentatie, met oog voor detail, elk
aspect betreffend. Redactie, vormgeving, coverkeuze,
kleurenkeuze en uiteraard, de verhaalkeuze. De
auteurs krijgen aandacht, Hostwriters onderscheidt
zich.

nemen wij contact op met de auteur in kwestie en
vragen een verhaal te schrijven. Het gebeurt eveneens
dat wij out of the blue een verhaal toegezonden krijgen.
Uiteraard gaan wij dan na of het past in ons concept.
Dus wie zich geroepen voelt, de onweerstaanbare
schrijfjeuk niet meer kan weerstaan en zijn/haar
verhaal naar info@hostwiters.nl wil sturen: ga je
gang. Weet, ook al wordt een verhaal geweigerd, wij
elke inzending met het nodige respect én eerlijkheid
behandelen, evenals de auteur ervan.
Voor de rest zijn wij koppig eigenzinnig en doen
we gewoon onze zin, ongeacht of anderen daar
meewarig het hoofd over schudden. Het plezier dat
we beleven aan het samenstellen van TWIST overtreft
ruimschoots de inspanningen die wij ons getroosten
om van ons eMagazine een feest voor het oog en de
geest te maken. Genieten zonder argwaan, het kan,
probeer het eens. Bevrijdend hoor. 

TWIST

is ontstaan uit onze behoefte een groot
publiek kennis te laten maken met bijzonder

ongewone verhalen en hun auteurs. Om reden dat
wij alle aandacht aan de verhalen geven, weren we
advertenties, advertorials en enige andere vorm
van betaalde content. TWIST wordt samengesteld
en ontworpen vanuit een vrijwillige opzet zonder
winstoogmerk. Ben je gecharmeerd van ons concept
en wil je een euro of wat doneren voor het lezen van
ons eMagazine?

Laat je niet misleiden door het kosteloze aspect: het Zo lief ...
is niet omdat het 'gratis' is, dat de liefde en aandacht
die wij aan TWIST besteden, stiefmoederlijk is. Wij
willen en zullen altijd trots zijn op TWIST en dat
moet te zien zijn op iedere pagina.
Even iets over de ingezonden verhalen. Meestal gaan
wij zelf op zoek naar auteurs nadat wij iets van hen
gelezen hebben. Wekt iemand onze interesse, dan
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SPREKENDE SPELONKEN IN DE ZIEL©

Wouter Springer

Multidisciplinair kunstenaar

Wouter Springer (Rotterdam)
wordt verleid door verschillende
muzen. Woord en beeld hanteert
hij om zijn en onze demonen
stemmen en een gezicht te geven.
De tekening waarmee zijn
verhaal afsluit, komt ook van zijn
hand.
In 2016 kwam zijn eerste boek
uit ‘Jij bent van mij’, in 2017
maakte hij zijn regiedebuut
met ‘Weerzienwekkend’. Deze
kortfilm werd internationaal
gewaardeerd met tal van prijzen.
‘Sprekende spelonken in de ziel’
is bezwerend, verontrustend,
opeisend.
Lees, durf te lezen …
Meer ontdekken over Wouter?
Klik hier en hier.

H

‘ et is niet dat ik het wil,’ dreint in mijn hoofd als ik erover wil praten.
Het is meer dat Het het wil – wat mij juist verzwelgt. Niet dat ik het
manifesteer, Het kan mij juist ontgroeien – wat ik te allen tijde moet
voorkomen. Het mag geen eigen leven leiden. Daar is de wereld niet klaar
voor. Het heeft geen gelijke, zelfs ik heb moeite om het in bedwang te
houden. Nee, ik weet ook wel, Het heeft een gastheer nodig en die is
gevonden. Jaren geleden al.
Te veel empathie heerst in mij waar Het dankbaar gebruik van maakt.
Het snoept van me zoals vampiers bij de Bloedbank doen: smekend
om een aalmoes, oh wee als ze niets krijgen. De reden maakt niet uit,
desnoods trekken ze het bloed uit je. Voor het gemak, om eerdere magere
dagen goed te maken. Mijn parasiet is een slang: hij kan dagen, weken,
maanden zonder voedsel. Deze tweede jij in mij kent diepe wateren en
donkere gronden. Hij heeft niet die lieve blik; empathie en zelfkritiek zijn
hem vreemd. Waarom zou hij? Voor verzorging moet je bij de gastheer
zijn. Als je hem wakker maakt en hij tevoorschijn komt, breekt al het
kostbaars als vanzelf af.
Leeuwachtig wringt de arm zich naar buiten en drukt mijn ogen dicht met
zijn messcherpe nagels, waarna ik stikkend, kokhalzend door het leven
moet en mij vastklamp aan figuren die meer op de parasiet lijken dan op
mijzelf. Mijn keel komt zo erg onder spanning te staan dat ik hoogstens
met een piepstemmetje duidelijk kan maken dat ik dit niet fijn vind,
waarna doorgaans geen reactie volgt. Het gevaar moet eerst wijken, er is
geen plek voor leven, enkel voor leegte. Dood en verderf worden gezaaid
als hete kolen op een sneeuwwit laken totdat de kust veilig is.
Resteert de vraag: hoe houd ik Het binnen? Hoe zorg ik ervoor dat
anderen niet zien wat ik met mij meetors? Hoe internaliseer ik mijn
gedragingen op dusdanig niveau dat ik een fatsoenlijk leven kan leiden,
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zonder kolossale uitstulpingen zoals vroeger zo vaak
gebeurde? Hoe ben en blijf ik daar waar ik graag
weg wil blijven? Want daar komt het vandaan, dus
daar ligt de oplossing. Toch? Je moet bij de oorzaak
zijn om de bron te ontdekken. De discrepantie in mij
verschrompelt het innerlijk zoals craquelé verschijnt
op schilderijen: de pijn wordt zichtbaar aan de
oppervlakte. Aangezien de vraag of daar de oplossing
ligt al jaren in mij rust, als een slapend roofdier, duw
ik mijzelf over de drempel, het enorme onbekende
land in. Alhoewel: misschien is het niet zo beduidend.
Afdalende naar dat binnenste, kom ik allerlei obstakels
zoals armharen, littekens, een schouder, een vibrator,
een beha met cup C en op menselijk lijkende elementen
tegen. Het zijn allemaal rookgordijnen, façades.
Die opzij duwende, kom ik uit bij een meer waar
nog weinig water in staat. Concrete, soms donkere,
soms lichtere watergrenzen lopen als dikke spataders
over de ravijnen van het op sommige plekken haast
uitgedroogde vlees: het lichaamsvocht heeft hier
decimeters hoog gestaan. Die watergrenzen worden
soms onderbroken door spelonken, waar vandaan ik
denk herkenbare stemmen te horen. Typemachines
weerklinken als ratelend communicerend geheel, daar
doorheen slijpende violen. Al snuivende doet de geur
me denken aan hoe een varkensstal moet ruiken als
die met varkens en al in de fik is gestoken. Denk ik; ik
ben zoekende naar wat past.
Op het kiezelstrandje tref ik een snikkend kind aan,
met zijn schamele armen gekruist over elkaar – alsof
dat enige bescherming biedt – neerslachtig voor zich
uitstarend. Voorzichtig, na subtiel oogcontact, laat ik
mijzelf naast hem neerzakken.
‘Het is niet dat ik Het wil,’ zegt het kind, ‘ik weet
gewoon niet beter.’ Dit is een vreemd iets: dit kind
spreekt mijn gedachten uit. Stamelend werp ik eruit
(zoals speelautomaten geld uitspugen als ze op
springen staan) hoe het met hem gaat, geen idee hoe
zo’n gesprek hier te voeren, je moet wàt. De jongen
vraagt onbevangen wat ik kom doen. Hij had wel

begrepen dat het soms de spuigaten uitloopt in mijn
dagelijkse leven. ‘Daarna kan het maanden, soms
jaren rustig zijn. Spitse ogen spieden in de nacht,’
zegt hij. ‘Hoe lang zit je hier al?’ vraag ik hem. De
jongen haalt moedeloos zijn schouders op, zoals
bavianen zouden doen als de banaan niet naar hun
smaak is. ‘Jij hebt er geen invloed op, maar je voelt
je wel schuldig?’ De jongen zegt dat ik hem ben, hij
is de jongere versie. ‘Je moet vrede sluiten met wat
je hebt gecreëerd,’ zegt de jongen. ‘Maar ik ben toch
geen …?’ Mijn mond valt open door wat er te zien is
in deze wonderlijke, dystopisch aanvoelende wereld.
In de hoek een oude man die als een bezetene,
voorovergebogen naar een bevuild toetsenbord
zonder scherm, voor zich uit ramt, verderop een man
van middelbare leeftijd die een ander, jonger uitziend
type liefdevol doch hard van achteren neemt, daar
schuin tegenover, steunend tegen een vlezige pilaar,
een gesluierde vrouw met een bang ineengedoken
kind aan de hand, roerend met haar hand in een zwarte
gietijzeren pot boven een vuur, daarnaast een groep
kinderen die zich vermaken met een stoffig bordspel.
Verbouwereerd als ik ben, val ik stil.
Gerommel klinkt. Donder. Een flits.
De oude man tikt nog wilder, de man die de andere
man analyseert via de derrière, gaat als het ware
door dat andere lichaam heen, het bange kind laat
geschrokken de hand van de gesluierde vrouw los
die op haar beurt ontstemd naar hem kijkt, de groep
kinderen krioelen en krijsen luider, luider en luider
hoewel niet eenduidig. Het tafereel heeft wat weg van
een ludieke slapstickvoorstelling, als je niet beter zou
weten.
Het, herkenbaar voor mij aan zijn hand, stapt naar
voren. ‘Je moet je niet bezighouden met andermans
zaken, hè? Dan kunnen er nare dingen gebeuren.’
Het land van begrip heeft hier z’n grens, meteen al.
Wat doen al die mensen hier? Ik wil best in gesprek
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met deze zwerver, dat maakt me niet uit, die anderen
mogen van mij zichzelf ergens anders vermaken, mits
Het het opperhoofd van het gezelschap is.
‘Het ratelt nogal in je hoofd, hè? De gedachte dat ik
een zwerver ben, komt net voorbij. What the fuck,
jongen? Heb je nou werkelijk niets geleerd?’
Door de schokken in mijn geest realiseer ik me hoe
whisky zich moet voelen als de drinker in zijn glas
roert en de ijsklontjes tegen de rand aanklotsen. Wat
kan ik, wat moet ik hiermee? Niemand die mij de les
leest! Fuck that. Fuck. Fuck. Fuck!
‘Wat een boel lelijke woorden zeg jij na elkaar,
zo komen we niet tot de kern.’ De verbazing stijgt
verder; ik zei helemaal niets. Wacht even. Hoe zit
dit? Mijn ogen speuren de omgeving af. Het lijkt wel
een karakteristiek theater in Jugendstil, door de hoge
pilaren van weefsel die dienen als coulissen in een
mens.
Het gaat rücksichtslos als een zojuist met de boot
aangekomen, op het strand springende Viking met
een zwaard in zijn hand – hakkend en maaiend door
ledematen, harnassen en rompen heen – moedwillig
op zijn doel af.
‘Je veroordeelt anderen en hebt er moeite mee dat
anderen jou veroordelen, al dan niet op basis van je
gedrag. Maar je roept het over jezelf af. Je bent er
zelf bij.’
‘Maar jij bent mij. Wie zijn dat trouwens allemaal?’
‘Nee, ik ben een creatie. Zij zijn al je andere creaties.’
‘Het klinkt alsof het je niet bevalt.’
‘Denk je dat het leven fijn is als parasiet?’
Geen idee. Hij stelt nu een vraag waar ik geen
antwoord op heb. Mijn wijsheid is zojuist de afgrond
in geduwd, het punt waar ik normaliter hulp vraag aan
mijn innerlijke hulptroepen. Ik ben doorgeslagen in
dat idee, dat is duidelijk. Bij de vijfde persoonlijkheid
had ik ook kunnen zeggen: ‘Jongens, zo is het genoeg
geweest.’
‘Zo werkt het natuurlijk niet.’
‘Hoezo? Even een resumé, hoor. Moet ik dit meer

zien als het vruchtwater van de ziel?’
‘Bull’s eye.’
‘Daar is niet veel van over dan.’
‘Nee, je hebt redelijk wat roofbouw gepleegd. Maar
het laatste beetje water is het sterkst.’
‘Sterk water.’
Het lacht. Schaterlacht.
De lach en zijn gezicht beangstigen me, terwijl ik er
vreemd genoeg een veilig gevoel bij krijg.
’Noem me gewoon geen zwerver. Ik ben wie ik ben,
ik ben nuttig geweest voor je. Dat weet jij zelf ook
wel.’
‘De situaties waarin jij naar voren kwam, zijn volledig
zwart gelakt in mijn geheugen! Je versperde mijn
zicht.’
‘Je woede werkt verkoelend. Je moet ook begrijpen
dat ik jou beter begrijp dan wie dan ook op deze
aardkloot.’ Het wijst naar een roestige kraan.
‘Zet de kraan open en laat het levenswater in je
stromen. Dan zijn wij vanzelf niet meer nodig.’
Veelbetekenend leg ik mijn hand op de kraan. Eindje
lopen wel, over keien, kiezels en door blubber
heen. Het snakken naar leven pusht me verder.
De vrijheid rondom mij mag terugvloeien naar
alle compartimenten die de ziel tezamen als schip
ondersteunen. Het gevoel dat mijn ziel anders te veel
ineengekrompen raakt door corruptie, beklemt me.
‘Wat krijg ik exact als ik de kraan opendoe?’
‘Dan weet je wat je wil, in plaats van wat je niet wil.’
Mijn hand omvouwt het ijzer met liefde waarna ik
door de weerstand heen moet: deze duivelskunst
gaat niet zomaar open, daar is leeuwenkracht voor
nodig. Het uiterste van mijn vermogen wend ik aan
om beweging in het ding te krijgen. Na veel gezwoeg
gaat het hendeltje langzaam, niet zichtbaar, alleen
voelbaar, opzij. Het lukt! De eerste druppels volgen:
als frontsoldaten verkennen zij het pad naar buiten
toe, blij als ze zijn springen zij naar het meer. Ze zijn
zowaar vrij. In de verte heerst toenemend gebulder
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van het water dat nog zal volgen, alsof het als een
kanonskogel wil uitschreeuwen dat meer eens flink te
bevochtigen.
Tierend gelach zwelt aan. Het water blijft komen. De
wezens kijken mij een voor een tevreden en opgelucht
aan, halen een duikuitrusting tevoorschijn en trekken
die aan. Verspreid, maar uniform geworden door hun
uitstraling, staan zij zij aan zij voor mij – toekijkend
vanachter hun duikbrilglazen. Het meer is reeds
gevuld en stroomt over, klotsend tegen de pilaren,
alsof het de boel wil afbreken. Het heeft al die tijd van
een afstand toegekeken, komt nu op me af en neemt
me rustig bij de hand. ‘Kom maar.’
Het leidt me naar een bloeddoorlopen troon, met
armleuningen waar de aders overheen zijn gegroeid
als een klimopplant, gelegen op een eerste verdieping
die uitkijkt over het meer vanuit het theater dat
gehouwen is uit de bergkloven van vlees. Beduusd
door het aanzicht ben ik een moment weg. Voordat

ik het doorheb, heeft Het een centimeterlange spijker
door mijn hand geslagen, genageld aan de armleuning.
Mijn schreeuw verstomt bij zijn grimas waarna Het
achter mij gaat staan en zijn door cocaïnegebruik
gladgestreken gelaat naast de mijne legt. ‘Kom om in
jezelf,’ fluistert Het in mijn oor. Met zijn ijzeren hand
pakt hij mijn andere hand en slaat daar met daverende
kracht ook een spijker doorheen. ‘Geniet!’ Het besef
dat dit allemaal een grote valstrik was, is misschien
nog wel doordringender: alsof nekklemmen mij
de adem ontnemen. De wetenschap dat het water
binnen enkele uren tot aan mijn middel zal staan en ik
vastgepind zal verdrinken slokt het vertrouwen in een
goede afloop op.
Pats! Een doffe dreun op mijn hoofd, het licht gaat uit.
Honend gelach stijgt op. ‘Ik heb gewonnen!’ schettert
een kinderstem. ‘Goed zo, Tijs. Dit stuk vreten kan
door de shredder. Denken in efficiëntie helpt je verder
in onze wereld. Aan jou, Tijs, hebben we tenminste
wat,’ zegt een krakerige, oude stem waarin Het, de
zwerver, zijn samengesmolten. Zijn stem echoot met
mij de dood in. 
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Aaltje van Wieringen

Wie het werk leest van

Aaltje van Wieringen zal nooit
kunnen vermoeden dat de
pleegster van deze zinnen een
zesentachtigjarige jongelinge
is. Het hierna volgende verhaal
is daar een sprekend voorbeeld
van. Aaltje van Wieringen neemt
geen blad voor de mond en ze
heeft, mede door haar gezegende
leeftijd, recht van spreken. De
sprankelende frisheid waait je
vol in het gezicht en de – jazeker
– milde spot is gefundeerd in een
jaloersmakende levenservaring.
De redactie van Twist steekt
niet onder stoelen of banken
bijzonder trots te zijn om het
verhaal van deze opmerkelijke
auteur hier te plaatsen.
Aaltje rules!

Laten we elkaar geen mietje noemen en het kind een naam geven.
Het is 2085 en afgelopen met het beetje menselijkheid dat we nog
bezitten. Nederland wordt nu bewoond door Norselingen in Norseland,
zo is de naam. Het Plastic Tijdperk heeft ons vervormd. Voor een groot
deel bestaat ons skelet nu uit deze kunststof. Behalve dit, is ons uiterlijk
vervormd door botox en vonden medische ingrepen in het uiterlijk plaats
waardoor ons innerlijk ook veranderingen heeft ondergaan.
Wij kunnen niet buiten Plastic!
De microscopisch kleine deeltjes van het plastic in het grondwater, van
invloed op land- en tuinbouw, werden door ons lichaam geleidelijk aan
geconsumeerd. Daardoor zijn we langer geworden, hebben we kleinere
tanden en door de verkeerde voeding en plasticaria zijn we allemaal
kaal. We worden voortaan onbehaard geboren; nergens groeit meer haar
op. Niet op de kop en niet op de onderbuik of brede borstkas van onze
mannelijke bewoners. Alle voeten staan naar binnen en iedereen heeft
kromme benen. Vrouwen worden door onze mannen beoordeeld op de
grootste krommingen van hun onderdanen die nu voor beiden erotische
aantrekkingskracht hebben, hetgeen bestendigd wordt bij de paring
waarbij benen van beiden elkaar omklemmen, beurtelings om lendenen
en rug.
Ook is de stand van de wervelkolom veranderd, onderling heeft iedere
wervel een verbintenis met een aantal spieren, zodat de rug in allerlei
standen gedraaid kan worden, zoals bij een spanrups. Om dit te tonen
gaat de mannelijke, jonge Norseling die verliefd is, op handen en voeten
achter een krombenig wijfje aan, waarbij hij zich om haar benen kronkelt,
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zich buigt en strekt zodat ze uiteindelijk voor hem
bezwijkt en hem meelokt naar een spelonk of grot,
afhankelijk van de omgeving waarin zij zich bevinden.
Lesbiennes gaan bijna op dezelfde manier te werk,
doch zij hebben een extra orgaan op een tot nu toe nog
niet ontdekte plek in het lichaam, waardoor zij niet
opwaarts kunnen kronkelen, alleen zij- en voorwaarts.
Homofielen daarentegen paren lopend. Zij rennen
eerst achter elkaar aan, de achtervolger bespringt
zijn weggeholde partner en zij paren in opwaartse
sprongen, meest tussen de bomen die hen blijkbaar
inspireren, mits een bosrijke omgeving voorhanden
is.
Ons karakter is dusdanig vervormd, dit in
tegenstelling tot de Nederlanders die wij waren
en waar wij Norselingen van afstammen, dat onze
natuur bij velen er een is geworden van chagrijn en
ontevredenheid. Dit omdat het brein van de Norseling
enorme veranderingen heeft ondergaan. Zoals we
nu met een band om ons hoofd lopen waaraan
verlichting is bevestigd, opgewekt door de energie
van onze hersenen, wellicht bij velen van u reeds
bekend. Wij brengen twaalf tot drieëntwintig watt tot
stand, waarbij de lamp op ons hoofd aanspringt bij het
invallen van de duisternis.
Vooral bij kinderen spelen de veranderingen een grote
rol. In verhouding tot hun Nederlandse afstamming
zijn die beslissend. Wanneer bij een kleine Norseling
van ongeveer één jaar oud de spieren beginnen aan
te groeien en de rugwervels zich vergroten, wordt
die karaktervervorming zicht- en hoorbaar. Krijsen,
gillen, schoppen en slaan moet door opvoeders en
medici vakkundig in toom gehouden worden.
Fysiotherapeuten staan bij de eerste wankele pasjes
van een krombenige peuter al klaar in de deuropening
om hen te drillen. Daarbij worden methodes gebruikt,
zo vernieuwend en bevrijdend, dat geen Norseling
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volwassen wordt zonder een drilperiode bij een fysio
te hebben doorgebracht. De precieze behandeling is
niet bekend omdat we al bij de eerste behandeling
bewusteloos geraken. Dat wordt bij iedere sessie
opnieuw betracht.
In de hersenen hebben in een snel tempo veel
veranderingen plaats gevonden. De frontale
hersenkwabben waarmee we onze gedachten vormen,
zijn gekrompen, hetgeen het denken nadelig heeft
beïnvloed. De ouderen onder ons kunnen nog vrijuit
denken, hoewel ook daar beperkingen optreden. Dat
bij jongeren van vandaag dit grote gedragsproblemen
oproept, laat zich raden. Onze overheid wil nog
steeds graag de democratie handhaven, alleen met
het gebrekkig tot stand komen van inzichten roept
dit vraagstukken op in de Eerste en Tweede kamer.
Immers, daarin nemen steeds meer jongeren plaats
en die weten al dikwijls niet meer tot besluitvorming
te komen. Laat staan dat deze achterstand tot nieuwe
zienswijzen leidt, hetgeen vooral heeft plaatsgevonden
in de laatste decennia. Deze traagheid zou moeten
leiden tot een nieuwe kabinetsformatie; ook dat wordt
door allerlei oorzaken belemmerd.
Om nog even bij de breinveranderingen stil te staan,
de wandbeenkwabben van de geur en smaak zijn
verschrompeld. Niemand vindt meer iets lekker,
prikkelend of smaakvol bij het eten of drinken.
Virussen schieten op als paddenstoelen op koffiedik.
We noemden dat in die tijd een pandemie, of door
enkelen ook wel fouten van de regering genoemd.
Een groepering van complotdenkers ontstond die
virussen een bedenksel vinden van de president en
zijn compagnon, de minister van volksgezondheid.
Slaapverwekkende persconferenties hielden die twee
voorgangers voor de televisie. Enkele mensen stierven,
net zoals bij elke griepepidemie, aan de ziekte die
men corona noemde. De antwoorden van de minister-
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president en zijn minister van volksgezondheid op
vragen van het journaille werden honend ontvangen.
De farmaceutische industrie bracht handenwrijvend
nieuwe vaccins op de markt, waarvan geen enkele
toereikend was in die tijd om de boosdoeners van het
viruscomplex te verslaan.
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pil, ook een blijf-waar-je-bent pil, die zowel door
mannen als ook door vrouwen te gebruiken is, vrijelijk
in de handel te koop tegen een kleine bijdrage. Niet
dat iemand die betaalt, dat nemen we niet zo nauw.
Onze hersenen zijn stug geworden. De plasticiteit
verdwijnt al meer en meer, met de daaruit
voortvloeiende bovengenoemde negatieve gevolgen.
Is het zien, het denken, het weten al beperkt, ook Plasticiteit wordt Plastickiteit.
het luisteren ligt op één oor. Het slaapt, lijkt het wel.
Niemand luistert naar elkaar. De temporale kwabben Wij Norselingen weten dat het er in de twintigste
komen niet meer na het derde jaar tot ontwikkeling, zo eeuw hard aan toe kon gaan. De uitvinding van
ook de occipitale kwab niet. Gewoon schrijven met de onder andere het plastic, de ontwikkeling van de
hand is niet meer mogelijk. Het lezen van geschriften, palmolie-industrie, de CO₂-uitstoot heeft ons tot hier
boeken en wetenschappelijke verhandelingen vindt gebracht, hoe het zich zal verhouden tot de mens van
nog slechts plaats via het digitaal instrumentarium of de toekomst is nog zeer ongewis.De Kunststoftijd, die
door middel van prikkels via elektrische stroomstoten al in de vorige eeuw de grondslag voor de onze heeft
in een der vele wetenschappelijke instituten.
gelegd, doet ons beseffen dat we in plaats van vooruit,
alleen maar achteruit gaan. 2085 zullen we moeten
Het oxytocinehormoon daarentegen ontwikkelt reconstrueren naar een beter tijdperk.
zich in een razend tempo voorwaarts. Na de ‘Me
Too’ opvattingen, die in die ouderwetse periode het Als excuus kan ik aanvoeren dat veel het gevolg is
nieuwe taboe ontwikkelden, is seksualiteit nooit van ons veranderend brein. Helaas, door de slapte,
eerder op zo grote schaal bedreven als in Norseland. de verloedering van het milieu, het ontbreken van
Reeds op tienjarige leeftijd zijn de meisjes en compassie en zelfinzicht. Daar is niet op te bouwen,
jongens geslachtsrijp, waardoor de wetenschap zich mits we blijven ijveren voor verandering van ons
genoodzaakt ziet tot geboortebeperking over te gaan gedrag, met alle beperkingen incluis.
en men zich niet meer straffeloos mag voortplanten. Toch, wanneer ik als Norseling de geschiedenis
De aarde raakt uitgeput en men wordt wakker; de raadpleeg, en ons leven vergelijk met het leven van
overbevolking dient te worden aangepakt.
de Nederlanders in 2021, waag ik het erop te beweren
Wij weten dat geboortebeperking vroeger ook al in dat wij meer kans maken dan zij. Wij weten meer.
China werd toegepast, dat heeft echter maar kort
geduurd. Wij hebben daar niets van kunnen leren, mede Tegenstanders beweren dat onze kinderen geen
omdat we te beperkt in ons denken zijn geworden. Ook telefoontjes meer hebben zoals de Nederlandse
in de toenmalige Tweede Wereldoorlog is er sprake kinderen van toen. Maar waren die pittiger dan onze
geweest van steriliseren en het uit de weg ruimen van Norselingse kinderen? Compassie, was dat er tussen
overtollige bevolking door een maniakale volksleider volwassen Nederlanders? Waren we vroeger socialer?
die nog behaard was, vooral onder de neus.
Gedisciplineerder? Laten we niet eindigen als een stuk
steen, zwevend in de ruimte zonder leven, verworden
Bij ons hebben we, evenals de dood-naar-eigen-keus tot vuur en as.
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Waren we maar als de bonobo’s.
Terug leven naar onze afstamming, weer mensaap
worden. Nors, onaangepast, weinig brein, egoïstisch
en seksbelust.
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Of toch niet?
Liever bewuster leven, weten wat samenleven is en
kiezen voor een voortbestaan?
Vooralsnog een open vraag. 
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Henk Witjes

Iemand die boeken schrijft

met titels als ‘Tomeloze
verwarring’, ‘Kruiend ijs’ en
‘Het ontkende principe’, trekt
de aandacht van Hostwriters.
Als zijn naam dan nog eens
dezelfde initialen heeft,
kunnen we dat niet over onze
kant laten gaan. Witjes weet
met zijn zalvend taalgebruik
en veredeld wereldbeeld
quasi moeiteloos in je geest
te dringen, om je dan met een
subtiele kwinkslag en een
maatschappijkritische bon-ton
met de neus op de feiten te
drukken. Achter dat aimabele
uiterlijk zit een prettig
gestoorde zachte anarchist
die je alles vergeeft. Behalve
misschien Tobias, zoals blijkt
uit volgend verhaal.

Hij blijft voor mij een raadsel.

Vanaf onze kleuterjaren zaten Tobias en ik bij elkaar in de klas. Al die
jaren daarna bleven onze paden elkaar kruisen. Wat is dat toch? We zijn
elkaars tegenpolen.
Een bijzonder innemend en laagdrempelig mens is hij; niets is hem te
veel.
Ik ken hem als iemand die nooit een ander iets zal nadragen.
Als onbevangen levend individu heeft hij regelmatig zijn teleurstelling in
andere mensen moeten verwerken. Op zulke momenten staan de emoties
in heldere lijnen op zijn gezicht getekend en
dan vraag ik mij in alle ergernis af of hij ooit zal leren zichzelf te
beschermen.
De keren dat ik me verwonder hoe het mogelijk is dat Tobias zich zo
makkelijk verbindt met mensen, zijn niet te tellen. Even zo veel keren
trapt hij doodgemoedereerd in zijn bekende valkuil. Zich argeloos
overleverend aan de gewoonten van anderen.
Dat zal mij nooit gebeuren, ik bijt van me af.
Het laat mij niet los. Waarom laat ik het niet gaan? Hij is onverbeterlijk.
Na lang filosoferen denk ik, het te herkennen.
Volgens mij komen mensen elkaar niet voor niets tegen. Is hij daarom de
ideale spiegel voor mij? Een opdracht voor dit leven?
Ik moet de ergernis hierover loslaten, anders wordt hij een gewild
slachtoffer. Maar ja, wie niet horen wil, moet maar voelen! Of is dat te
makkelijk? Is het mijn eigen lafheid, twijfel? Een goedkope manier van
zelfbevestiging.
Bij Tobias is een woord een woord. Wat hij belooft, doet hij. Helaas
voor hem verwacht hij dat ook van anderen. Als hij dan weer gekrenkt
rondloopt, wekt dat sadistische gedachten op.
Ik schrik er soms zelf van.
Namen van mensen intrigeren mij. Past een naam altijd bij een persoon?
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Is naamgeving een magisch, onderbewust proces? Het
daagt in ieder geval mijn behoefte aan woordspelingen
uit. Laat ik een voorbeeld noemen.
Een bourgondisch ingestelde kennis draagt de naam
Boudewijn. Hij heeft een opvallend gelaat, gesierd
met een rode aardbeienneus.
Een Germaanse naam. Boud betekent stoutmoedig
en wijn is afgeleid van win, wat vriend betekent. Een
stoutmoedige vriend.
Iemand die stoutmoedig gedrag vertoont, is bereid
risico’s te nemen, dat doet hij met volle overgave.
Dagelijks stort hij zich onvervaard op zijn vriend. De
wijn.
Tobias moest er ook aan geloven. Na onderzoek bleek
zijn naam afgeleid van het Hebreeuwse Tobia - wat
betekent: God is goed. Lotsbestemming?
Nu is Tobias niet van Lotje getikt, wel dóór het Lot
getikt. Waarom vecht hij zich er niet uit? Wanneer
wordt hij nu eens godsgruwelijk kwaad? God is
namelijk niet altijd goed.
Onlangs zag ik hem lopen aan de overkant van de
straat. Ik riep hem, hij keek verstoord op.
Met gevaar voor eigen leven stak ik de weg over en
met schroeiplekken op mijn broek van langs scherende
auto’s haalde ik ternauwernood de stoep.
Ik zag het direct. De teleurstelling had zijn
gelaat geboetseerd. Een dieptreurige tronie vol
zelfmedelijden. De sukkel!
‘Hé, ouwe makker. Hoe gaat het?’ riep ik in een
poging zijn gezicht weer in een ontspannen plooi te
krijgen.
‘Niet goed,’ was zijn korte antwoord. Zijn schouders
trachtten in een constante kramp zijn oorlellen te
bereiken. Ik constateerde zowaar boosheid bij hem.
‘Oei!’ bracht ik uit en me verkneukelend vroeg ik of
hij erover wilde praten.
Gelaten vertelde hij dat de bekende en beruchte
kunstenaar Bart Brons hem had gevraagd een inleiding
te houden voor de opening van zijn spraakmakende
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expositie.
Een tentoonstelling vol erotische prikkelingen. De
woordspeling Bart Bronstig deed onder kunstenaars
veelvuldig de ronde. Hoewel de titel van de expositie
Bart doet zijn bijnaam eer aan hem tegen de borst
stuitte, besloot hij toch aan het werk te gaan.
Beeldhouwwerken als het bronstig hert, het hijgend
hert, de man die op iedereen duikt, de geile goorling
en de falende fallus spraken tot de verbeelding en
zeker was dat menig bezoeker met verhit gemoed de
zaal zou verlaten.
Hoe langer hij aan de inleiding werkte, hoe meer de
voldoening groeide. Hij had ze per mail aan Bart
verstuurd; een reactie van de kunstenaar bleef uit.
Tot Tobias op een dag de krant opensloeg en hij een
artikel ontwaarde met als kop: Geslaagde opening van
de expositie van Bart Brons. Hij herinnerde zich zijn
openingszin. ‘Geachte aanwezigen. U kent allen het
spreekwoord. “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn
gasten”. Komt u hier om de werken te veroordelen,
dan zegt dat iets over uw eigen instelling. De omgeving
creëert tenslotte het beeld van Bart op basis van zijn
kunstwerken.’
Deze nietige journalist begon zijn artikel als volgt:
‘Zoals de waard is, vertrouwt men zijn gasten.
Mensen vormen een beeld van de kunstenaar op basis
van zijn werken. Ik sprak mensen met rode konen, die
gereserveerd stonden tegenover de kunstwerken.’
Tot zijn ontsteltenis werden delen van zijn inleiding
verderop in het artikel weergegeven: Plagiaat! Ook
het deel waarin de journalist durfde te suggereren
dat de kunstenaar waarschijnlijk kwijlend zijn werk
voltooide en daarna niet meer de fut had zijn vrouw
met viriele zorg te verwennen.
Alsof er een dolk door zijn hart was gestoken, zo
vertelde hij.
Ik legde een hand op zijn schouder. ’Je bent te goed
voor deze wereld.’
Zijn ingehouden woede borrelde op. Dit had ik dus
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niet beter kunnen zeggen. Het magma in zijn gemoed
brak met geweld door zijn bescheidenheid heen en in
een lange tirade spuwde hij het schroeiende hartzeer
uit.
Passanten hielden hun pas in en bleven op eerbiedige
afstand staan om getuige te zijn van het ongehoorde
natuurverschijnsel.
‘Altijd dat verwenste woordje TE,’ viel hij uit. ‘Nee,
ik ben niet TE goed voor deze wereld. Ik ben gewoon
goed voor mijn omgeving. Punt! Basta!’ Hij nam een
pauze om weer op adem te komen. De omstanders
moedigden hem aan. Ik moet bekennen dat ik mij
hierin niet onbetuigd liet. Uit leedvermaak gaf ik hem
een puntige ellenboogstoot in zijn rug. Hierdoor trok
hij nog feller van leer.
‘De maatschappij is TE. We worden overspoeld door
ruggengraatloze losers met holle woorden die hun
kracht al lang verloren hebben. Denk maar aan die door
de media schizofrene geconditioneerde positivo’s die
zelf niet geloven wat ze zeggen, maar zich er wel aan
optrekken. Futloze uitvergroting! Mega, super, cool,
te gek, my hero en nog meer van die uitdrukkingen
waar je de mazelen van krijgt. Lees Facebook er maar
eens op na. Zelfgenoegzame berichten om aandacht
te krijgen in krachteloze superlatieven. Om maar niet
te spreken over de karakterloze wereldleiders die
alleen een kont hebben om mee te draaien. Een stel
opiumsnuivers die geen oog hebben voor ongerepte
zeeën, rivieren en gletsjers, maar hun focus gericht
hebben op gore geldstromen. Ik spreek hier niet eens
over hun betastgrage, hunkerende handjes!’
Zijn betoog werd onderbroken door een luid applaus
van een groeiende, nieuwsgierige menigte. Ik juichte
mee en gaf hem nog eens een klap op zijn schouder.
De weerloze Tobias liet zich niet van de wijs brengen
en boorde een nieuwe gifgolf aan.
‘Dan de notoire twijfelaars, waar je de kouwe rillingen
van krijgt met hun eindeloos geleuter. Zichzelf
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onderdompelend in een muffe slachtofferrol. Hoor je
ze praten? Eigenlijk zou ik dit wel willen, maar ja! Het
voelt niet goed, zeg maar. Dus. Die mensen zeggen
dus helemaal niets. Ze zoeken de makkelijkste weg
en raken daardoor verstrikt in hun eigen saaiheid. Ik
hoor het ze zeggen, als je vraagt hoe het met ze gaat.
Z’n gangetje. Dat zijn van die mensen die bij Chateau
Meiland wijntje! obstinaat meeroepen en er bijna
klaar van komen. Om van over je nek te gaan.’
Ik kon niet anders doen dan minzaam knikken en
enthousiast ‘inderdaad’ toevoegen.
De stroom aan frustraties werd hierdoor nog meer
aangewakkerd en de omstanders werden steeds
enthousiaster. Enkelen trachtten spreekkoren op gang
te brengen. Als een dirigent probeerde ik die koren
te stroomlijnen; mijn pogingen mislukten. Kennelijk
was de groep hier nog niet aan toe. Het kon niet aan
het niveau van mijn dirigeren liggen.
Het zweet parelde van zijn gezicht en met nieuwe
energie braakte hij door.
‘Ik heb het nog niet gehad over de dromerige fantasten
die iedereen van alles toezeggen en de volgende dag
iets anders beweren. Daar valt die Bart Brons onder.
Een opportunist die in zijn onbeschaamde drang naar
erkenning zonder aanziens des persoons mensen
aantrekt. Neurotisch narcisme. Zelfverheerlijking. En
dan ben ik TE goed voor deze wereld? Het woord TE
leidt tot veroordelen. Ik wens niet dat mijn goedheid
veroordeeld wordt. Ik ben goed voor een ander en dat
zal altijd zo blijven.’
Een gevoel van macht maakte zich van mij meester. Hoe
gaf ik nog meer voeding aan zijn uitbarstingen? Hij zou
ten prooi vallen aan een groeiende mensenmassa die
hem af zou maken.
Ik verhief mijn stem enigszins. ‘Tobias, luister naar mij.’
Tot mijn verbazing viel hij stil. De gretige groep
toekijkers hield de adem in. Ik was klaar om hem de
definitieve genadeklap te geven.
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‘Door jouw argeloze gedrag worden mindere
eigenschappen van andere mensen versterkt.’
Een sidderende verbazing denderde door de
omstanders. Velen voelden zich aangevallen en waren
verstomd van verontwaardiging.
Politieauto’s naderden. Sirenes zwollen aan.
De ongegeneerde toeschouwers brachten het slechtste
in mij boven. Blauwgele dienders prikkelden mijn
zenuwbanen.
‘Wat staan jullie nu allemaal met een holle blik toe
te kijken, stelletje slampampers. Van de pot gerukte
ramptoeristen! Ga iets nuttigs doen. Het ontbreekt er
nog aan dat jullie je mobiele telefoon pakken. Lekker
het opstootje filmen! Platvloerse sensatiezoekers,
jullie staan te wachten tot ik zijn smoel grondig ga
verbouwen? Nou, mooi niet. Dit is mijn kameraad. We
hebben een haat-liefdeverhouding. Het wordt tijd dat
hij jullie zelf allemaal op je achterbakse smoelwerk
komt slaan.’
Een onrustig geroezemoes steeg op.
De dienders waren al te ruiken.
‘Toe maar!’ raasde ik voort. ‘Kruip maar in die
slachtofferrol, waar mijn vriend het daarnet over had.’
‘Kijk’, riep ik naar Tobias die me wezenloos stond
aan te staren. ‘Zie de arrogante mombakkesen van die
narcisten, waar jij het over had, dat stelletje wezenloze
dromers die te lui zijn om te werken.’ Daarna keerde
ik mij naar de omstanders. ’Ga met jezelf aan de slag
in plaats van hier de rampzalige gaper uit te hangen!’
Op dat moment brak de politie door het cordon
toeschouwers. Omstanders wezen naar mij. Slappe
Tobias volgde hun stompzinnige voorbeeld. Agenten
grepen mij vast en voor ik het wist zat ik geboeid
achterin een politiewagen.

TOBIAS

©

mateloos had geërgerd aan de apathische mensenmassa.
Een vertegenwoordiging van de lange tenen-mentaliteit.
De belichaming van multimedia junks.
Het werkte averechts bij de openbaar aanklager.
Opruiing van het volk werd mij ten laste gelegd. Hij
zwaaide met een brief in zijn hand. ‘Dit is het bewijs
dat u in het geheim mensen manipuleert om de staat
te ondermijnen.’
Als een moderne Pontius Pilatus oordeelde de rechter
dat de reactie van de omstanders een bewijs was
van mijn ondermijnende activiteiten. De publieke
tribune was in gejuich uitgebarsten. Ik voelde me
een nieuwe Socrates, onterecht uitgemaakt voor een
onbetrouwbaar sujet. Net als hij was ik vastbesloten
de gifbeker tot de laatste druppel leeg te drinken.
Het raamklepje van mijn gevangeniscel kleppert. Een
brief wordt naar binnen geschoven. ‘Er is post voor
u!’
Het blijkt de slordig opengescheurde brief van de arme
Tobias te zijn. De inhoud is schaamteloos gelezen door
de hypocriete dienaars van de wet. Verfrommeld, vol
koffievlekken en besmeurd met gebakresten.
Waarde vriend,

Na lang dubben heb ik je advies ter harte genomen.
Ik ga me wat minder laagdrempelig opstellen om
mindere kanten van mensen niet aan te wakkeren.
Aangezien jij tot de mensen behoort die vlug oordelen,
ga ik je als goede vriend toch nog een keer ontzien.
Ik heb over mijn hart gestreken en ga je helpen wat
minder snel te oordelen.
Daarom kom ik je niet opzoeken in de gevangenis om
mindere eigenschappen van je niet te versterken.
Nu zit ik in een cel in afwachting van een proces, Moge het je goed gaan.
nadat ik voor de eerste keer ben voorgeleid. In heftige
Je vriend, Tobias.
bewoordingen heb ik aangegeven dat ik in de bres was
gesprongen voor een weerloze vriend. Ik gaf toe dat ik me Het bloed stijgt naar mijn hoofd. 
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Geen wonder dat we, zodra we rechtop konden lopen, als de

Van alle stervelingen die

sterven, zijn het wel de
schrijvers die de pijp aan
Maarten geven onder het
uiten van gedenkwaardige
woorden. Dat is de logische
gedachtegang van ons, het
klootjesvolk, dat verblind
wordt door het licht van
de grote geesten die onder
ons leven en naar wiens
voorbeelden wij ons armlastig
bestaan trachten te kneden.
Op de keeper beschouwd,
is het niet zo bijster gesteld
met ons. We leven ergens op
een rondzwervende kei in het
heelal, nauwelijks een stip
groot, door god en alleman
verlaten.

wiedeweerga een god bedachten om aan ons leven ergens zin te geven.
Geloof is een mooi iets, eigenlijk. Het geeft troost, houvast, een
reden om te doen wat je doet. Iemand die gelooft, heeft lak aan een
godsbewijs, het geloof op zich overstijgt iedere rationele vraag.
Men zegt wel eens dat iemand, die op de drempel van de overgang
staat, en dit kan doen met een heldere geest, de ‘schellen’ van de ogen
vallen. Wie dan het geluk heeft om de allerlaatste woorden te kunnen
horen en – godbetert – op te kunnen schrijven voor het nageslacht, heeft
misschien wel een glimp van de waarheid gezien.
Zou het? Zullen we eens gaan bloemlezen in de beroemde laatste
woorden van grote en minder grote schrijvers en andere beroemdheden?
Wie weet, goh, wie weet …
Beginnen we met SAMUEL JOHNSON (1709 – 1784)
In zijn laatste ogenblikken, in helse pijnen,
bloedend door waterzucht, mompelde hij:
'Ik die op het punt sta te sterven.’ Niet erg
inspirerend, hoor ik je denken, een kind
kan de was doen. Let wel, hij uitte deze
woorden in het Latijn (iam moriturus). Of
hoe een reus van de Engelse literatuur wist
dat hij vertrekken zou, in stemmig Latijn,
dat wel.
Credit: Nastasic

***
Nee, dan misschien liever LORD BYRON (1788 – 1824)
Twee jonge dokters stonden Byron bij op zijn
sterfbed in Missolonghi (Griekenland).
Geconfronteerd met de immense verantwoordelijkheid een wereldberoemd figuur te behandelen
voor een ziekte waar niemand iets van af wist,
vielen ze terug op de gebruikelijke behandeling
in die tijd – aderlatingen om de koorts te
verminderen. Byron verzette zich echter en
zei dat er 'meer doden waren gevallen door het
Credit: Life Pictures
lancet dan door een lans.' Nadat hem gezegd
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werd dat de ziekte 'hem van zijn verstand kon
beroven', bond hij in. Zijn laatste woorden waren:
‘Kom, kom, geen zwakte; laten we tot het laatst
een man zijn!’ De verzwakte dichter zonk weg in
bewusteloosheid en stierf onder de handen van zijn
doodsbange dokters. Na de autopsie gaven de artsen
elkaar de schuld van zijn dood.
***
En EMILY DICKINSON (1830 – 1886)?
De dichteres stond tijdens
haar leven al bekend
wegens haar zelf
opgezochte
kluizenaarschap.
Dickinsons gezondheid
ging de laatste jaren van
Credit: Amherst College
Archives & Special Collechaar leven sterk achteruit,
tions
totdat ze uiteindelijk aan
haar bed gekluisterd raakte en alleen korte notities
kon schrijven. Niets nieuws onder de zon, eigenlijk.
Haar laatste woorden waren: 'Ik moet naar binnen,
de mist trekt op.’
***
Schrijver OSCAR WILDE (1854 —1900)
was behept met een
levendige fantasie, zelfs in
zijn stervensuur. Naar
verluidt lag hij op sterven in
een kamer met opzichtig
behang. In de minuten
voorafgaand aan de overstap
naar de euwigheid riep hij:
Credit: Napoleon Sarony ‘Moorddadige kleuring! Een
van ons zal hier weg moeten.’

***
MATA HARI (1876 – 1917),
de Nederlandse exotische
danseres en spionne, werd
wegens verraad tot de dood
met de kogel veroordeeld. Ze
zorgde ervoor piekfijn gekleed
voor het twaalfkoppige exCredit: GETTY IMAGES/
Bettmann Archive
ecutiepeloton te verschijnen.
Zij droeg een blauwe japon, een lange grijze
mantel afgezet met kostbaar bont om de schouders,
een zijden corsage, opengewerkte kousen en een
parelketting om haar hals. Op het met zorg gekapte
hoofd droeg zij een grote vilten hoed met kersrood
lint – Algemeen Handelsblad, 16 oktober 1917.
Ze keek in de ogen van de soldaten, blies hen een
kus toe en zei: ‘Ik ben klaar, jongens.’
***
Scepticus en dichter HEINRICH HEINE (17971856)
Dat de dichter het
zonnteje in huis was,
bewijst zijn uitspraken:
'Het leven is een ziekte,
de hele wereld een
hospitaal en de dood soms
onze arts.' en 'Je schrijft
niet zo veel als je vaarwel
zegt.' Wat hij ook had
Credit: Archief Göttinger
uitgevreten in zijn leven,
Tageblatt
hij had een goed
vertrouwen in de afloop. ‘God zal me vergeven, dat
is nu eenmaal zijn beroep,’ liet hij optekenen volgens
de geschiedschrijving.

***
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Noblesse oblige. MARIE ANTOINETTE (1755 –
1793),
Frankrijks laatste
koningin vóór de Franse
Revolutie, werd naar de
guillotine geleid. Je kan
haar van alles aanwrijven,
maar dat ze gezegd zou
Credit: Louise Élisabeth Vigée
hebben nadat haar werd
Le Brun, Public Domain
verteld dat de boeren geen
brood hadden: ‘wel, geef ze dan croissants!’, blijkt
een broodjeaapverhaal te zijn. Wél gedocumenteerd
zijn haar laatste woorden. Ze stapte per ongeluk op
de voet van de beul die het executietoestel bediende
en zei: ‘Pardonnez-moi, monsieur.’

Soms is een ludieke geest best wel grappig op zijn
sterfbed. Toneelschrijver en winnaar van de Pulitzer
Prize EUGENE O'NEILL (1888 – 1953)
werd geboren in een
hotelkamer in het
Broadway Hotel en stierf
in een hotelkamer in
Boston. Zijn laatste
woorden? ‘Ik wist het! Ik
wist het! Geboren in een
hotelkamer en verdomme,
ik sterf in een hotelkamer.’
Credit: Cover 'The Straw, a

***

Misschien vatte KARL MARX (1818 – 1883)
het helemaal perfect samen.
De 64-jarige filosoof
lag met chronische
bronchitis op zijn sterfbed
en zijn vooruitdenkende
huishoudster, die garen
dacht te spinnen met zijn
Credit: John Jabez Edwin laatste woorden, vroeg iets
Mayall
te gretig of hij nog iets te
zeggen had. Blijkbaar kreeg Marx het opportunisme
van zijn toegewijde huishoudster direct in de
smiezen. Korzelig antwoordde hij: ‘Loop toch heen,
mens. Laatste woorden zijn voor dwazen die nog
niet genoeg hebben gezegd!’ Of het klopt en dat
hij het op die manier zei, is discutabel, maar god
zeg, laten we ons plezier niet vergallen door een
geschiedkundig alternatief feitje …

Van LODEWIJK XIV (1638-1715),
Zonnekoning voor de vrienden,
werd gezegd dat hij leefde alsof
de zon rond hem draaide, en bij
uitbreiding het hele universum.
Dat hij toch blijk gaf van
menselijke zelfkennis, blijkt uit
Credit: Public domain
zijn laatste woorden tegenover
de treurende hofhouding: ‘Dwazen! Dachten jullie
nu echt dat ik onsterfelijk was?’
***
LEONARDO DA VINCI (1452 – 1519)
was dan weer té bescheiden. Nou
ja, het is maar hoe je het bekijkt, je
bent een homo universalis of je
bent het niet. ‘Ik heb God en de
Credit: Leonardo
Da Vinci/AP
mensheid beledigd omdat mijn
werk niet de kwaliteit bereikte die
het zou moeten hebben.’
***

play'

***

***
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DENIS DIDEROT (1713-1784)
Diderot, de oprichter van
de beroemde
Encyclopédie ou
dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et
des métiers
(Encyclopedie of
Credit: Louis-Michel van
Loo
beargumenteerd
woordenboek van de wetenschappen, kunsten
en beroepen) werd kort voor zijn dood naar een
comfortabeler en ruimer bed gebracht. De
handwerklieden werkten zich uit de naad en
waren uitgeput toen ze het meubelstuk eindelijk
hadden afgewerkt. 'Vrienden,' zei Diderot, 'jullie
doen te veel je best voor iets dat amper vier
dagen zal meegaan.’
De ochtend van 31 juli 1784 bracht hij door
met zijn dokter en zijn schoonzoon. Hij at soep,
lamsvlees en dronk een aftreksel van witlof.
Als toetje nam hij een abrikoos, toen probeerde
zijn vrouw hem tegen te houden. Diderot riep
uit: ‘Maar merde, hoe denk je dat het me kan
schaden?’ Met zijn elleboog op tafel leunend,
at hij de abrikoos. Een minuut later vroeg
zijn vrouw hem iets; er kwam geen antwoord.
Diderot had de geest gegeven.
***

WILSON MIZNER (1876 -1933)
Aan toneelschrijver en
ondernemer Wilson Mizner
wordt de volgende uitspraak
toegewezen: ‘Steel je van een
auteur, dan is het plagiaat;
steel je van vele auteurs, dan
is het research’. Je maakte
hem niets wijs, met andere
woorden. De priester die hem
Credit: fotograaf onbebezocht aan zijn sterfbed,
kend
werd subtiel de oren gewassen: ‘Waarschijnlijk wil
je met me praten?’ vroeg de geestelijke. Mizner
antwoordde: ‘Waarom zou ik? Ik heb net met je baas
gesproken.’ Het herinnert aan een andere uitspraak
van Mizner: ‘Goede raad herkennen vergt meer
wijsheid dan er zelf te geven.’ 
***
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Jaap Ferwerda

Voor de trouwe lezers

van Twist zal de naam Jaap
Ferwerda bekend voorkomen.
In het laatste kwartaal van 2021
konden ze reeds kennismaken
met deze auteur. Net voor
het afsluiten van de redactie
van deze Twist, stuurde hij
een verhaal dat in alle opties
niet paste in het concept. Het
woordenaantal werd ruim
overschreden, de ‘twist’ in
het verhaal was niet echt
een twist. Mili en ik werden
er gelijk verliefd op. Zo’n
verhaal kun je onmogelijk laten
liggen. Daarom, als toegift,
‘Manpower’. Ronduit genieten,
mag dat?

Tijdens mijn MO-studie Engels nam ik uitzendbaantjes om te wennen

aan het echte leven. Ik had me ingeschreven op het kantoor van
uitzendbureau Manpower. De beeldschone Randie vertelde me daar
dat er bij Lummus allerlei kantoorwerkzaamheden lagen te wachten.
Dat kon geen probleem zijn. ‘s Morgens om acht uur werd ik van
station Sloterdijk gehaald door iemand met een legerjeep. Hij heette
Mr. Trevelyan, een toffe Engelse ingenieur. Tijdens de rit zag ik nog
steeds Randie voor me. Ze was van mijn leeftijd en lachte ontzettend
lief. Ze had lang, zwart haar. Dat ‘randy’ Engels is voor ‘geil’ was ook
een gegeven dat me niet losliet.
Lummus was de Amerikaanse constructiemaatschappij die in het
westelijk havengebied een raffinaderij moest bouwen voor Mobil.
Het gemeentebestuur van Amsterdam, met name Den Uyl, zag
grote economische mogelijkheden in de petrochemische industrie.
Boerderijen in het gebied waren onteigend en een enorme vlakte
werd opgespoten met stralend wit zand, een kale woestijn langs het
Noordzeekanaal. Aan de rand van de woestijn stonden twee houten
gebouwen. ‘Het ene,’ zei Mr. Trevelyan, ‘is het kantoor, het andere het
warehouse. Jij werkt in het kantoor en het eerste wat je moet doen, is
de telefooncentrale aan de praat krijgen. Heb je een beetje technisch
inzicht?’
Ik had zoveel technisch inzicht als een doperwt.
‘Ik ben van alle markten thuis, (I’m a Jack-of-all-trades)’ zei ik.
Het houten kantoor was geheel verlaten. Het bestond uit een lange
gang met een plankenvloer, waarop elke stap hol door het gebouw
heen klonk. Langs de gang bevonden zich ruimtes van verschillend
formaat. In een daarvan stonden tafels met schrijfmachines te wachten
op bemanning (‘ik zie liever bevrouwing’, dacht ik). De gang werd aan
twee kanten afgesloten door een kantoor.
‘Dit hier is van mij,’ zei Mr. Trevelyan, ‘het andere kantoor is van de
Lummus chief-of-operations, Mr. Martin. He’s American.’
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‘Wat gaan jullie hier doen?’ vroeg ik, want daar had ik
maar een vaag idee over gekregen.
‘We bouwen een raffinaderij,’ zei Mr. Trevelyan
eenvoudig. ‘Hier is de telefooncentrale, die moet nog
bedrijfsklaar gemaakt worden. Kijk maar eens. En
bestel personeel.’
Ik keek. Zelfs voor een alfa als ik was duidelijk dat
het om een simpele installatie ging, maar het kostte
me toch de hele ochtend om de zaak door te krijgen.
Daarna was mijn eerste actie Manpower te bellen.
Een telefoniste was eerste vereiste en te rekenen naar
het aantal schrijfmachines konden vijf typistes geen
kwaad. Tevreden over gedane arbeid meldde ik me
bij Mr. Trevelyan en vroeg of er nog iets te doen was.
‘Ga maar even naar het andere kantoor, kennismaken,’
zei hij. ‘Mr. Martin is al een poosje binnen.’
Mr. Martin was een breedgebouwde zestiger met
kortgeknipt grijs haar en een goudgerande bril.
Hij gedroeg zich zo joviaal als ik me Amerikanen
voorstelde en gaf al binnen vijf zinnen te kennen dat
‘Americans are the best workers in the world’.
Ik was altijd gauw op mijn teentjes getrapt en vroeg
bot en met een überbrits accent, om de inferioriteit van
zijn Amerikaans te benadrukken: ‘... and I suppose we
over here are considered white negroes?’
Daarop zette hij een zuinig mondje, keek me enige
ogenblikken peilend aan en zei: ‘The word negro is
becoming impopular.’
Dat was het laatste gesprekje dat ik met hem had. Als
hij iets van me wilde, liet hij dat voortaan weten via
Mr. Trevelyan.
De volgende dag kwamen de typistes en de telefoniste.
Vooral de laatste maakte veel indruk op me. Ze heette
Bregje (meisjes heetten nog niet Amanda, Tamara of
Penelope), had verblindend blauwe ogen, lichtend
blond haar en voor zover ik kon beoordelen (ze droeg
een lang vormloos vest) een lijf als Raquel Welch, een
Hollywood-actrice die in die tijd gold als exemplarisch

inzake erotische stootkracht. Even onthutsend was de
manier waarop ze, toen bleek dat we de koffie middels
een filter zelf moesten zetten in het keukentje, naar de
telefoon greep en een koffie-inventaris plus -juffrouw
bestelde. Dit initiatief baarde mij zorgen, maar Mr.
Trevelyan moest luid lachen toen hij het hoorde.
Ik benoemde mijzelf tot hoofd van de typing pool,
wat erop neerkwam dat ik deed of ik dingen omhanden
had. Al gauw merkte ik dat ik me niet zo hoefde
aan te stellen: uit de twee kantoren kwamen weinig
type-opdrachten. Het bedrijf was duidelijk nog niet
op gang gekomen. Zo hadden de typistes weinig te
doen en brachten we veel tijd door op een bank voor
de keet, waar we naar hartenlust naar de woestijn
konden kijken en roddels uitwisselen. Ik nam,
omdat ik zo’n belangrijke functie had, van iedereen
de telefoonnummers op, ‘voor het geval dat’. De
typistes zagen er tot mijn genoegen allemaal hoogst
aantrekkelijk uit, op Marieke na. Helaas bleken ze
allemaal oorverdovend dom, op Marieke na. Bregje
kon zich tot mijn spijt niet bij ons voegen, af en toe
kwam er wel degelijk een telefoongesprek binnen.
Marieke had op haar 24e al een oud gezichtje met
lubberlippen. Men verwachtte uit dat gezichtje dan
ook lubberdingen te horen, in werkelijkheid sprak ze
met een bekakt Haags accent perfecte volzinnen uit.
Ze bleek geïnteresseerd in Nederlandse en Engelse
literatuur, zodat het niet lang duurde voor de andere
typistes zich verveeld afwendden van onze saaie
gesprekken. Zittend op de nog kale bloembakken
zetten ze hun roddels voort, naar verwachting over
ons.
De dag daarna moest Mr. Trevelyan nog iemand
meenemen vanaf station Sloterdijk. Het was de
koffiejuffrouw, een meisje van een jaar of twintig
dat zich voorstelde als Geesje. Ze keek guitig en
had voortdurend een bijna onmerkbaar glimlachje
om de mond. Ik was hevig geïntrigeerd. Die ochtend
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werd er een imposante machine afgeleverd. Geesje
toonde zich een volleerd koffiechef door het apparaat
moeiteloos in gebruik te nemen. Vanaf dat moment
werd het druk in het keukentje. Ook de kantoorheren
lieten zich meer zien dan daarvoor: de koffie was
voortreffelijk en voorlopig stond er nog geen maat op
de consumptie. We voelden ons pioniers. Burgerlijke
beperkingen moesten maar even uitblijven.
Tussen de koffierondes door moest er nu en dan een
brief getypt worden. De typistes hadden al onderling
geregeld wie daarvoor aan de beurt was. De rest van
de dag zaten we in de zon. Ik bracht ook veel tijd bij
Bregje door, het was zo sneu dat die binnen moest
blijven. Ze vertelde dat ze uit Bussum kwam, maar nu
een kamer in het centrum van Amsterdam had. Ze was
bezig die in te richten en vroeg of ik haar wilde helpen
met een bank die de dag daarna zou worden afgeleverd.
Om niet al te gretig over te komen, dacht ik even na
en zei: ‘Volgens mij heb ik morgenavond niks. O ja,
ik moet een vertaling maken voor Berkhout. Nou, dat
doe ik ‘s nachts wel.’ Ik volgde de lerarenopleiding
Engels van de VU. Van Berkhout kregen we vertalen.
Die vertaling hoefde ik pas een paar dagen later af te
hebben, maar ik nam aan dat het tonen van een beetje
zelfopoffering goed zou vallen bij de mooie Bregje.
‘Het is wel drie trappen op, hoor,’ zei Bregje
waarschuwend.
‘Geen probleem,’ zei ik stoer.
Geesje en de andere meisjes zaten met hun ogen dicht
tegen de zon op de bank voor de kantoorkeet. Ik ging
languit op de bank liggen met mijn hoofd in Geesjes
schoot. Ze droeg een kokerrok.
Ik keek tegen haar buik aan en zei: ‘Dik ben je niet.’
Ze lachte alsof ik iets grappigs had gezegd.
‘Je mag me wel, hè?’ zei ik.
‘Ja hoor zeurpiet, ik mag je wel,’ zei ze.
Allemaal terreinwinst, dacht ik.

‘Hij is zwaar, man!’ zei ze. ‘Ja,’ zei ik, ‘hier is een
sterke man nodig.’ Met z’n tweeën konden we de
bank optillen. Het omhoogwerken tegen de eerste
trap kostte zoveel inspanning dat we op de overloop
de slappe lach kregen en daarmee een hele tijd
doorgingen omdat we tegen het vervolg opzagen. Ten
slotte raapten we onze moed bij elkaar en kregen het
gevaarte ook de tweede trap op. We bloedden allebei
uit schaafwonden, ik was uit mijn broek gescheurd,
en we konden geen pap meer zeggen. De deur van de
overloop ging open, de buurman kwam eens kijken
wat voor gedoe dat was op zijn trap. Hij had het figuur
van een bodybuilder.
‘Die bank?’ zei hij.
Hij nam de mastodont op zijn rug en holde ermee naar
de derde verdieping, daalde weer af zonder te hijgen
en zei: ‘De rest doen jullie zelf maar.’
Hij wierp een waarderende blik op de bloedende en
zwetende gestalte van Bregje, voordat hij weer naar
binnen ging: ‘Als je wat nodig hebt, zeg je het maar.
Ik heet Sjonnie.’
Bregje ontsloot de deur. We tilden de bank naar binnen
en ploften er naast elkaar hijgend op neer. Ik sloeg een
arm om haar heen en begon aan haar te friemelen.
‘Nee,’ zei ze, ‘niet doen. Ik heb een vriend.’
Ik keek haar verbouwereerd aan. ‘Waarom helpt die
vriend je dan niet?’
‘Ach,’ zei Bregje, ‘hij houdt niet van lichamelijke
arbeid, hij studeert wiskunde. Zal ik thee zetten?’
‘Nee, laat maar,’ zei ik, ‘ik moet nog een vertaling
doen.’

Moedeloos liep ik naar huis. Ver was het niet. Ik had een
kamer boven De Gruyter in de Leidsestraat. Maar ik
had geen zin alleen te zijn. Ik was een beetje opgefokt.
Toen bedacht ik me dat ik de telefoonnummers van alle
uitzendkrachten in mijn notitieboekje had geschreven.
En onmiddellijk kwam me het beeld van Geesje voor
De bank van Bregje stond op het trottoir. Ze wachtte ogen, die raadselachtige glimlach. Amsterdam stond
me op in de voordeur met een bedenkelijk gezicht. vol telefooncellen. Ik belde Geesje. Haar stem klonk
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alsof er kristal tinkelde. ‘Natuurlijk, kom maar. Heb
je zin in thee?’ Ik moest de tram pakken, lijn 19, ze
woonde in de Watergraafsmeer. Intussen was het
donker geworden. Het adres dat ze had opgegeven,
was een klein arbeidershuisje van rode baksteen.
Ik belde aan. De deur werd opengedaan door een
torenhoge en naar alle kanten uitpuilende vrouw die
me aankeek of ze bij een verdachte beweging meteen
op me zou gaan zitten.
‘Eh ...,’ begon ik, ‘woont Geesje hier?’
‘Jazeker,’ gromde het mens, ‘en jij bent die gast uit
de keet?’
‘Ja mevrouw,’ zei ik verzoenend, ‘ik heb net gebeld.’
‘Mamma!’ klonk Geesje vanachter een deur, ‘laat
hem nou binnen!’
Het mens keek me dreigend aan en drukte zich tegen
de muur zodat er net genoeg ruimte was om me
doorheen te schuren.
‘Die deur daar,’ gromde ze. Ik deed de deur open en
Geesje kwam me stralend tegemoet.
‘Wat leuk dat je me komt opzoeken!’ zei ze, ‘wat
gezellig! Mamma, we gaan naar boven, hoor. Ik neem
de thee en de koekjes wel mee.’
We moesten ons weer langs de zware gestalte van
de moeder wringen om bij de trap te komen. Haar
grimmige blik ontging mij niet. Huiverend liep ik
achter Geesje de trap op, zelfs haar fraaie benen
beurden me niet op. Haar kamer was ingericht met
roze spulletjes zoals je dat vaak ziet bij meisjes die
nog steeds hopen dat ze een prinsesje zijn. Nu had ik
daar wel overheen kunnen stappen als de herinnering
aan de zwarte vorm onderaan de trap me niet dwars
was blijven zitten. Geesje schonk thee en babbelde
honderduit. Ik vrat het ene koekje na het andere. Ten
slotte hield Geesje haar mond en keek me aan, met
dat glimlachje. En ik keek terug. En zij keek me aan
en hield haar hoofd schuin. En ik keek terug en zag
de moeder. Ik stond op en zei: ‘Kom, het is al laat.
Ik moet nodig naar huis. Ik moet nog een vertaling
maken.’

Ze liet me uit, zonder glimlachje. Haar moeder
vertoonde zich niet meer.
Buiten gekomen timmerde ik met beide vuisten op mijn
hoofd. Zou mijn leven op deze manier voorbijgaan?
Zou alles mislukken? Was ik een stumper, een sukkel,
een nul?
Het was gaan regenen. Ook dat nog. Ik stapte weer
op de tram. Die was leeg, ik was de enige passagier.
Troosteloos ging ik op het achterste bankje zitten.
Marieke? Ik sloeg mijn notitieboekje open en staarde
naar haar telefoonnummer. Ik had geen zin om naar
lubberlippen te kijken en over Mulisch en Van het
Reve te praten. Dan niet kijken? Ik wist dat mijn
ogen naar die lippen werden gedwongen en dat ik
zou rillen. Maar ik wilde ook niet naar mijn kamer.
Ik wilde gezelschap. Ik wilde zuipen. Dan toch maar
Marieke. Die kon vast zuipen. Op het Leidseplein
stapte ik uit en belde haar vanuit een telefooncel. Ze
was thuis en reageerde enthousiast. Ze woonde aan
het Raamplein. Of ik haar kwam halen? ‘Nou,’ zei
ik, ‘ik zit bij Eijlders. Kun je daar niet heen komen?’
Dat was goed, met een kwartier zou ze er zijn. Precies
een kwartier later kwam ze binnen en plofte neer
aan het tafeltje waar ik sip zat te luisteren naar een
sterk verhaal dat Simon Vinkenoog aan het volgende
tafeltje vertelde aan twee geïmponeerde tienermeisjes.
Marieke bleek inderdaad een doortastende drinker die
met hoge frequentie bier liet aanrukken.
‘Ik vind er niks aan hier!’ riep ze even later baldadig.
‘We gaan door!’ Ik volgde haar gehoorzaam. We
doken Reynders in. In een hoek zat Gerard den
Brabander vervelend te doen tegen een paar mensen
die zich eerbiedig lieten koeioneren. Wij kozen een
plaats aan de bar waar we de zaak konden overzien
en Marieke praatte niet over literatuur, maar leverde
fluisterend commentaar op de mensen in de zaak. Ze
verzon een levensloop, een huwelijksleven, seksueel
vermogen en financiële draagkracht bij alle koppen
die ze in het Reynderse halfdonker waarnam. Intussen
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dronk ze onvervaard door. Ik lag al een paar biertjes
op haar achter. Ik vergat de lubberlippen.
‘Zullen we maar weer eens opstappen?’ zei ze toen
het gesprek inzakte. ‘Ik betaal deze keer. Jij mag weer
in de Old Inn.’
Daar aangekomen werden we ontvangen met ‘Black
is black, I want my baby back,’ van Los Bravos, een
nummer dat me altijd in diepe droefenis dompelde.
Voor het eerst traden sporen van drankgebruik in
haar gedrag op. Ze begon al drinkend luider te praten
waardoor een van de kelners haar verzocht niet te
schreeuwen.
‘Schreeuwen?’ schreeuwde ze, ‘ik schreeuw niet.
Nooit. Nu ook niet. Hoor maar. Maar ik fluister wel
hoor, als jij dat fijn vindt.’
Ze wendde zich weer tot mij. ‘Wat een oetlul,’
fluisterde ze. ‘Vind jij dit ook zo’n bourgeoistent? Ze
willen hier altijd dat je je kop houdt. Maar ondertussen
wel dikke prijzen rekenen voor dat pisbier.’
‘Kom,’ zei ik, ‘we moeten weer verder.’
‘Ja,’ riep ze, ‘dat is leuk. Ik wil naar Américain!’
‘Nou,’ zei ik, ‘Américain, dat is helemaal een
ballentent.’
‘Ja, maar ik wil naar Américain,’ zei ze koppig, ‘en
na Américain wil ik naar huis. Maar eerst wil ik naar
Américain.’
Ik slaagde erin te betalen. Toen we in de buitenlucht
kwamen, zakten we tegen elkaar aan.
‘De man met de hamer,’ fluisterde Marieke, ‘hij komt
eraan. Hij komt eraan. Maar hij is er nog niet. Eerst
Américain!’
Het was geen wonder dat we Américain meteen
uitgegooid werden. Ik had er nog nooit een uitsmijter
gezien, maar hij was juist heel groot. Marieke keek
bewonderend naar hem op en brabbelde: ‘Wabè jij
sterruk! En mooi! En wakujje goemè vrouwe omgaan!’
Hij liet zich niet afleiden en voerde ons minzaam
maar dwingend naar de uitgang. We wankelden de
traptreden af en zakten neer op de rand van de fontein.

‘Ik kanniemeer,’ bracht Marieke naar voren, ‘ik halut
niemeer. Ik moeligge. Ik moemè jou mee. Jij ben
dichbij. Ik ben moe.’
‘Da’s goe,’ zei ik somber.
Bij de rooktempel van Robert Jasper Grootveld was
een opstootje waar met fakkels gezwaaid werd en dat
is het laatste wat ik me van onze tocht naar mijn kamer
herinner. Hoe ik de sleutel in het slot heb gekregen,
hoe we de trap op gekomen zijn zonder dat mevrouw
Grijzen, mijn hospita (‘geen damesbezoek, hè!’) iets
hoorde, hoe we samen in mijn bed terechtgekomen
zijn en wat zich daar heeft afgespeeld - mijn geheugen
is gewist. De enige aanwijzing die ik had, toen ik
wakker werd, was dat we naakt onder de dekens lagen
en onze kleren eendrachtig waren samengekronkeld
naast het bed. Marieke sliep nog. Ze had mooie
borsten. Ik stond op en maakte koffie. Toen ik water
in mijn gezicht wilde gooien, zag ik dat de wasbak vol
zat. Iemand had hartgrondig gebraakt. Mogelijkerwijs
hadden we allebei hartgrondig gebraakt. Het duurde
een poos voor ik de wasbak doorgespoeld kreeg.
Ik gooide water in mijn gezicht en kleedde me aan.
Marieke werd langzaam wakker en nam de situatie
in zich op. Ze viste een hemd uit de stapel kleren,
trok dat aan en ging op de rand van het bed zitten. We
zwegen. Er was niet veel wat ons inviel. Tenslotte zei
ze met een bekakte grogstem: ‘Ik heb me toch niet
aangeboden of zo, hè?’
Ik zei: ‘Al sla je me dood. Ik heb geen flauw idee.’
De opstartfase in het westelijk havengebied duurde
nog twee weken. Daarna ging het kantoor goed lopen
en had iedereen werk. Het avontuurlijke pioniersleven
was voorbij. Ik had er geen aardigheid meer in. Op
het kantoor van Manpower meldde ik me af voor
Lummus. In het glazen hokje van de bedrijfsleider
was Randie aan het smoezen met de chef. Hij boog
zich grijnzend over haar heen. Lul. 
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TWIST 40-45
Een avontuur

Bredero wist het al: ‘Het kan

verkeren.’ En Paul van Vliet wist
ook wat ‘leuke dingen voor de
mens’ zijn. Afgelopen Kerstmis
brachten wij een themanummer
uit: ‘TWIST 40-45’. Een van
de verhalenschrijvers uit de
reguliere ‘TWIST’ kwartaal
4 - 2021, Roland Bergeys,
bleek over een waar archief
te beschikken. Verhalen uit de
eerste hand van personen die de
Tweede Wereldoorlog aan den
lijve hadden ondervonden.

Aanvankelijk wilden we in elke uitgave van Twist een oorlogsverhaal
plaatsen. Dat betekende vier verhalen per jaar. Roland had echter dertig
verhalen ter beschikking. Een meerjarenplan ontvouwde zich en werd
even snel van tafel geveegd.

‘Waarom,’ bracht Mili van Veegh te berde, ‘geven we ze niet in één keer
uit?’
Contouren tekenden zich af en half november togen we aan het werk. We
wilden ‘TWIST 40-45’ in de kerstnacht lanceren, het was alle hens aan
dek. Mili en ik hadden de eer de verhalen te mogen redigeren die hij ons
toevertrouwde.
Amper vier dagen na de lancering liet de webhoster van Hostwriters weten
dat de datalimiet was overschreden. Lezers in spé klikten vruchteloos op
de aangeboden links. ‘TWIST 40-45’ was uit de lucht! Twee uur later
was het euvel verholpen en ronkte de server weer als een tevreden poes.
Intussen kregen we meldingen dat ‘TWIST 40-45’ overzee ontdekt werd.
Naar Australië, Canada en de Verenigde Staten uitgeweken Belgen en
Nederlanders lazen de avonturen, overpeinzingen en herinneringen van
hun landgenoten in die donkere jaren.
Meermaals krijgen we nu de vraag of ‘TWIST 40-45’ ook als boek
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verkrijgbaar zal zijn. Zonder iets te beloven: er wordt Uit de geschiedenis is krankzinnig veel te leren,
over nagedacht, de mogelijkheden worden bekeken.
het overleveren van deze verhalen is daarom een
must. Zij geven betekenis aan levens, zij dragen
Dit genre verhalen kan rekenen op een levendige een boodschap in zich mee: neem alles niet voor
belangstelling, uit het leven gegrepen en verbazing- vanzelfsprekend aan. Vrede en vrijheid zijn zwaar
wekkender dan eender welke fictie. Een aangrijpende bevochten verworvenheden; men heeft niet het recht
dimensie is dat de verhalen verlevendigd worden met er lichtzinnig mee om te gaan. Arno Hintjes, de
foto’s uit de persoonlijke archieven van de vertellers. eeuwig jonge rocker met de schurende stem, zegt het
Ja, het is echt gebeurd en als we niet oppassen kan het telkens weer: ‘Ik behoor tot de eerste generatie die
nooit persoonlijk een oorlog heeft hoeven meemaken,
wéér gebeuren.
dat is een unicum in de geschiedenis.’ Laten we deze
uniciteit vooral blijven bewaren. 

‘TWIST 40-45’ is te lezen via:
eMagazine
Te downloaden via:
PDF
Te bekijken via:
Trailer
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