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Hoe moet-ie het noemen? (of: einde van een spacejaar)

Hoewel je er geenszins vanuit kunt gaan dat er na regen altijd zonneschijn komt, 
denkt hij nu - ook al is het nog maar net januari - toch te zien dat de donkere 
wolken langzaam wegschuiven en een waterig doch hoopvol nieuwjaarszon-
netje onthullen, en bovendien denkt hij dat dat maar gelukkig ook is, omdat 
een mens niet te vaak een jaar als 2017 moet doormaken, omdat je werkelijk 
van niemand kan verwachten om de moed erin te houden, geconfronteerd met 
zoveel - tja, hoe moet-ie het noemen? - schaamteloze lelijkheid en moreel ver-
val, zullen we het zo noemen, of iets minder dramatisch als de terugkeer en het 
vieren van de domheid, maar... - vraagt hij zich opeens af - maar wacht eens 
even, was het eigenlijk allemaal wel zo erg, of overdrijft hij nu de impact van 
het wereldnieuws op zijn eigen leven en, sterker nog, spelen deze ontwikke-
lingen überhaupt wel een rol hier zo, in bubbelig Groningen, waar er (nu hij er 
eens even aan terugdenkt) vrij regelmatig een felle zon te zien was, waar je de 
schoonheid nog van de straatstenen kunt schrapen en waar je, met een beetje 
geluk, in om het even welk jaar simpelweg tevreden kunt zijn en is het dan niet 
veel eerder zo (hij begint zichzelf nu tegen te spreken) dat 2017 een heel goed 
jaar was, ja, zelfs een topjaar, en dat we een voorbeeld moeten nemen aan het 
idiote optimisme van de crypto-imperialisten en moeten zeggen dat het alleen 
nóg maar beter zal worden, hier op dit fucking kleine stukje aarde, omdat we het 
- laten we wel wezen - heel goed hebben met elkaar, en hij denkt dat dát nou net 
iets is wat de Trumps van deze wereld niet zo goed snappen, dat ze niet inzien 
dat het eigenlijk vrij simpel is, dat je alleen maar een beetje - tja, hoe moet-ie het 
noemen? - space dient te zijn, dient te maken, dient te geven.

- Jesse


