
TWEEDUIZENDTWINTIGZIN

De man zit aan tafel en kijkt naar buiten door een raam dat vochtig is vanwege de sauna-achtige hitte in de kamer 
waarin hij aan het writen is, en hij komt steeds niet aan tikken toe omdat hij niet aan denken toekomt, of andersom, 
want er is steeds iets anders te doen, te zien, te horen, zoals nu, als hij vanuit een ooghoek naar het houtkacheltje 
kijkt, ziet dat de dansende vlammetjes op de wandtegels geluwd zijn en dat er dus nieuw hout op het vuur moet, 
en het hout moet uit de schuur of nog gehakt, maar dan is het misschien ook wel goed om alvast even een paar 
emmertjes te vullen bij de waterput, of om wat restjes naar de hond te brengen, en misschien ook maar meteen een 
nieuw hok voor dat beest te bouwen, allemaal kwesties die bij de man opkomen terwijl hij opstaat – nog slechts 
in de meest prille beginfase van zijn writingproces – en de stekker van das Leppie uit het stopcontact haalt omdat 
er iemand in Ghindesti op dit moment aan het lassen is (dat weet hij omdat zij het hem vertelde, de lamp boven 
de eettafel begint dan namelijk te flikkeren) en dat is niet goed voor zulke apparaten (vertelt zij hem ook) en het 
is van groot belang dat de dingen hier niet kapot gaan, want er is best veel kapot, en al het kapotte is een klusje, 
en elk nieuw klusje staat tussen hem en de meegebrachte boeken en al lang geleden gemaakte plannen in, en als 
iemand hem zou vragen iets over 2019 te zeggen – nee, over het hele afgelopen decennium – dan zou hij misschien 
iets bazelen over tevéél: teveel gewil, teveel gespijt, teveel gedoe, hij zou misschien zo’n slappe maatschappelijke 
analyse kunnen spuien, zo’n alles-tegelijk-en-dus-niks-in-het-bijzonder verhaal over hoe we, altijd dit ‘we’ waarmee 
de schrijver waarschijnlijk hoogstens zijn buren in hun iets te dure deel van de stad bedoelt, te ver weg zijn geraakt 
van onze roots, tout out of touch, losgezongen van de basis, vergeten hoe het is om te badderen in een teiltje in de 
woonkamer, te sentimenteel om een varken te slachten voor de deur, zelfs te pussy om te kunnen dealen met het 
daaropvolgende doodsgegorgel, en dan zou hij trots kunnen concluderen dat hij precies weet wat ‘we’ moeten doen: 
terug naar klein, lokaal en simpel, bitte please, waar je handen goor zijn van de aarde in plaats van medeplichtigheid 
aan moderne slavernij, waar je blopjes condens wolkt als je buiten zit te kakken en waar je je brood smeert met 
ressentiment dat, omdat het nooit wordt uitgesproken, langzamerhand tast/smeerbare proporties begon aan te 
nemen, etcetera enzoverder – hij zou dit allemaal heel vernuftig en krities kunnen opschrijven, zo gauw als de 
laatste walnoten zijn geplukt en de buurman met zijn twee koeien is gevraagd of er morgen wat cottage cheese 
apart gezet kan worden, maar de man wil het vandaag allemaal wat kleiner aanpakken, zich wat minder op de hals 

halen, hij zou graag juist lekker langzaam bilschuivend het derde-blok-2000 binnengaan, opletten op de meest 
minutieuze details, op de dingen die niet zo makkelijk ver-verder reizen, op iets dat grote kans maakt te blijven 
steken halverwege dit huis en de kerk aan de andere kant van de vallei, iets dat hoogstens met veel moeite en lange 
duur in de laadruimte van een microbus naar Nederland vervoerd kan worden, en hij vraagt zich af hoe je dat doet, 
iets kleins en specifieks vertellen maar tegelijkertijd voorkomen dat niemand anders er iets van snapt, niet universeel 
maar ook niet individueel, ergens tussen tegeltje en binnenpretje in – kortom, zegt hij tegen haar terwijl ze net 
met een weekendtas aan gepicklede spullies terug naar huis zijn gelopen, waggelend met vloeibare ledematen van 
de door bunica gemaakte prikrosé, kortom, zegt hij nogmaals, kortom kortom kortomkortomkortom (inmiddels 
met zijn armen naar de hemel geheven, als een Beckett-personage verdwaald in de wereld van Satanstango): ‘ik 
begrijp nog niet helemaal wat er nu allemaal precies is gebeurd, 2019-wise, boel ik’ zegt hij, waarop zij zegt dat hij 
dat nog een keer alleen dan in het Engels moet zeggen, maar het moment is al voorbij en in het volgende zitten 
ze alweer aan tafel bij de buren, tegenover het huis waar een zestienjarig meisje werd bezeten door de duivel, een 
grijze, miserabele moloch die sindsdien leegstaat, al waaien de doorzichtige gordijntjes nog loom en griezelig achter 
de ramen, en terwijl hij daarnaar kijkt en de buren hun ook-alweer-net-zo-zelfgemaakte wijn op tafel zetten, merkt 



hij opeens weer, zoals wel vaker deze dagen, in de trance die inzet als je meerdere uren luistert naar een taal die je 
niet spreekt, waarvan ondanks aardig wat passief geoefen haast niks bekend klinkt, dat hij een lichaam is, dat hij dit 
lichaam is, dat ik dat lichaam ben, dat ik hier ben, vrij opeens, eigenlijk, als we het even kosmisch bekijken, en dat 
ik zit te luisteren naar Russische hiphop en kijk naar een kast waarop de knutselwerkjes van de vijftienjarige zoon 
staan, respectievelijk een geborduurd wandkleed, een soort plastic muurtrofee van een tijgerijsbeer, een schip, een 
origamizwaan, een geschilderd icoon van sint Michael (geloof ik), en hij denkt – allang weer wegzwevend – dat dit 
hier, deze situatie, best een grappige prefiguratie voor 2020 kan zijn, een keer geen voornemens of oplossingen of 
kritieken, slechts een vormpje van hoe het kan, hoe het óók is, een voorbeeld dat iets laat zien in plaats van blind 
gevolgd te willen worden, en als je de man dan zou vragen wat het is dat dit voorbeeld laat zien, zou hij slechts zijn 
schouders ophalen, want anders wordt het weer zo’n kwestie van vinden en menen en interpreteren, terwijl het 
nou juist eens leuk zou zijn om af te wachten wat iedereen ziet zonder eerst uitvoerig te hebben ge-de-li-be-reerd, 
want van praten wordt de rivier niet schoner, zoals ze hier zeggen – tenminste, dat denkt hij op te vangen in een 
zeldzaam taalvirtuoos moment – en de man probeert deze wijsheid ter harte te nemen, iets minder op te vullen, 
iets minder ruimte in te nemen met iets minder woorden, iets minder te opiniëren, te ventileren, al is-ie nu wel nèt 
lekker aan de typ, en zit er nèt nieuw hout in, en hebben ze nèt drie potjes uit de kelder opengemaakt om de hele 
avond te kunnen snacken en te soezen en te zeuren. 

Fijn 2020!
-J esse


