
OVERZICHT
Jesse Havinga

Death is like a river. You stand next to it 
and all the words fall out of your head. Waar 
heb ik dit gehoord? Moet dat een punt of 
een dubbele punt zijn, daar zo achter ri-
ver? Moeten we de dood zien als een rivier 
omdat daar nou eenmaal altijd dingen in-
vallen als je er naast gaat staan of staat het 
los van elkaar? De dood als stromend water 
en daarnaast een gebeurtenis; je gaat daar 
staan en de woorden en de zinnen inclusief 
alle punten, komma’s en gedachtestreepjes, 
alle paragrafen van verhalen en alle verha-
len zelf kukelen zomaar plompverloren je 
hoofd uit. Als blokken buitelen ze over el-
kaar, want verhalen zijn rechthoekig, met 
duidelijke randen en hoeken en ze lijken so-
lide, alsof je ze kan vasthouden en daarom 
vloeien ze niet uit het hoofd, nee, ze kukelen 
echt. En als alle blokken door het gleufj e in 
je schedel zijn gevallen, alsof er een spaar-
pot wordt omgekeerd, en vervolgens in het 
water plonsen, dan is hij daar, eindelijk, 
hopelijk: de punt. Het bordje aan het eind 
van de weg; eeuwig pauze op de vierkante 
millimeter.

Ik lig in het gras tegenover mijn huis, naast 
het water, een sloot of hoe noem je dit wa-
tertje precies waar kortgeleden een stuk 
of driehonderd fi etsen uit de modderige 
bodem getakeld zijn. Als een wensput die 
geen genoegen neemt met minder dan een 
overgespoten studentenfi ets. Ik lees over 
een Hongaarse schrijver, László Kraszna-
horkai, weer zo een die melancholie tot le-
venskunst verheft (wat is dat toch? Zit er 
iets in het water daar? Zijn er soms meer 
spoken die rondwaren in de Oost-Europese 
bergen?) en hij zegt, lees ik, dat we allemaal 
een zin hebben, een zin voor iedereen – 
voor ieder één – en we zijn allemaal op zoek 

naar deze ene zin, waarin we met een beet-
je geluk de mogelijkheid vinden om iets te 
zeggen, en bovendien, en dit hoort nog bij 
deze gedachte, is de punt (ons meest uni-
versele leesteken, gok ik) daarom een leu-
gen, zegt hij, of in ieder geval kunstmatig, 
nep, omdat we haast nooit praten in korte, 
begrensde zinnen, maar eerder onze zin-
nen als pioniers de ruimte insturen, zoe-
kend en onzeker, of misschien nog liever 
zijn het mistvlagen, traag dwalend en on-
grijpbaar. Dat laatste stel ik me zo voor, ik 
ga aan de haal met Krasznahorkai’s zin.

We spreken in fl arden, die van ons weg-
zweven als zeepbellen en je kan ze nooit 
meer terugnemen want dan maak je ze na-
tuurlijk kapot en dus zit er niks anders op 
dan domweg méér bellen te blazen en ho-
pen dat je ze aan elkaar kan plakken – maar 
hier gaat de vergelijking mank, besef ik.

Misschien dat Krasznahorkai’s idee me 
zo fascineert omdat het gaat over wat de 
meest oprechte, meest terechte en in ze-
kere zin dus de meest waarachtige manier 
is om spreken weer te geven. De punt sug-
gereert een ordelijkheid in ons spreken 
die we, behalve in toespraken (maar daar-
in spreekt de van tevoren bedachte tekst) 
maar zelden tegenkomen. Wat klopt er 
meer? De punt, de komma, het gedach-
testreepje, de puntje-puntje-puntjes? Wat 
is waarheidsgetrouw? Hoe doe je dat goed, 
representeren; hoe kom je tot de kern zon-
der al te veel weg te laten? Als een druppel 
op het raam loopt deze vraag door onze ge-
schiedenis, neemt af en toe omwegen, via 
Plato belandt-ie nu bij Krasznahorkai, die 
er nog eens een sedimentlaag van beteke-
nis aan toevoegt, pats bovenop die van de 
Middeleeuwse fi losofen, die in hun taal van 
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het denken al helemaal geen rol zagen weg-
gelegd voor alle culturele poespas, al die 
leestekens, uiteindelijk niets anders dan 
gemakkelijk ontmaskerde toevalligheden. 
En dus ook geen punten in ons hoofd, dat 
moge duidelijk zijn.

Even later zit ik in Nijmegen, het is juli en 
warm en daarom staat het raam open en ik 
kijk eruit, samen met een vriend. De stad 
is volgelopen met mensen die wandelen en 
mensen die feesten omdat anderen wande-
len en op dit moment – het is een uur of elf 
– kantelt de avond. Een Queen-coverband 
heeft plaatsgemaakt voor dansmuziek en 
een lichte motregen bespikkelt een steeds 
luider wordende menigte. We zitten vier 
verdiepingen hoog en de stad onder ons 
krijgt iets van een plattegrond en al het le-
ven is meteen overzichtelijk. Daar danst 
iemand grappig, daar staat iemand op zijn 
tenen op zoek naar een ander, daar stapt ie-
mand van de fi ets en doet haar haar goed, 
heeft even die blik in haar ogen die tege-
lijkertijd zegt ik heb hier geen zin in en ik 
hoop dat er wat gebeurt vannacht. Flarden 
van zinnen zweven naar boven. ‘Eva doet 
dat gewoon echt héél erg, dat getuttel, echt 
áltijd’ komt langs ons raam en we vangen 
hem, kijken elkaar aan en schieten in de 
lach. Je vangt een fl ard en exposeert hem 
in je hoofd, kijkt er eens goed naar van alle 
kanten, repeat, repeat, en lacht omdat er 
niet veel van overblijft, zo alleen en in z’n 
volle nakie.

In Satanstango, Krasznahorkai’s eerste ro-
man, rijgt hij eindeloos fl arden aan elkaar, 
stapelt ze op, verweeft ze zodanig dat er, zo-
als zijn Engelse vertaler het voor zich ziet, 
een ‘trage lavastroom aan vertellingen, een 
weidse zwarte rivier van zetsel’ ontstaat. Er 
zijn geen paragrafen te bekennen. Ergens 

anders lees ik dat een ander boek van hem 
een zin bevat die zich over ruim zeventig 
pagina’s ontspint. Een trucje, dus, helaas, 
denk je meteen als je zulke feitjes leest. 
Het zal. Natúúrlijk is het een truc. Elk ver-
haal is een grote truc, maar niet zomaar 
één, want zonder deze truc zit je vast aan 
de eenmaligheid van het gebeurde. En net 
als wanneer mensen beduusd aan de goo-
chelaar vragen of wat ze zagen ‘echt’ was, 
waarmee ze juist het tegenovergestelde 
bedoelen, namelijk magie en dus onmo-
gelijk, zo is het, denk ik, ook gek om van 
verhalen te verlangen dat ze een waarheid 
laten zien die alle trucage te boven gaat.

Satanstango gaat op een gegeven mo-
ment over een dokter die in zijn vervallen 
huisje op een stoel bij het raam zit, turend 
naar buiten, naar de armoedige, modderige 
bende die over is van zijn dorpje nadat bijna 
iedereen deze heeft verlaten voor de stad. 
Terwijl om hem heen alles gestaag afbreekt, 
weer wordt teruggegeven aan de hongerige 
moddergrond, zit hij daar maar, dag in, dag 
uit, en zet al zijn benodigdheden, de palinka, 
sigaretten, lucifers en blikken eten precies 
zo neer, dat hij met een minimum aan han-
delingen de dag doorkomt. Aan elke han-
deling kleeft immers de mogelijkheid van 
falen, vooral omdat de dokter oud begint te 
worden, en hij denkt door zo stil mogelijk te 
zitten en alles nauwkeurig te observeren de 
chaos voor te zijn. Het overzicht te bewaren. 
Te bewaren wat om hem heen als een natte 
doos in elkaar zijgt. Tegen het noodlot is het 
lastig vechten, weet hij ook, maar je kan je 
wel strategisch terugtrekken, je verschuilen 
in verhalen. En dus schrijft de dokter alles 
op, documenteert elke zucht en scheet van 
de dorpelingen, elke beweging, zelfs elke 
gedachte – alles om het maar vast te leggen, 
als bewijs van het gebeurde.
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Wat wil ik dat er is gebeurd? Met mezelf. Ik 
zit in de trein terug naar Groningen en ik 
denk steeds aan het getuttel van Eva. Nou 
ja, ik ken haar natuurlijk niet, maar ik denk 
meer in het algemeen aan wat we over el-
kaar vertellen, over anderen, maar vooral 
wat we over – en áán – onszelf vertellen. 
Over wie we zijn, willen zijn, over wie we 
waren. Wie wil ik dat ik was? Hoe kom je 
tot de kern zonder al te veel weg te laten? 
Je komt er niet onderuit dat identiteit een 
constante en onvermijdelijke vorm van ge-
schiedvervalsing is – tenminste, als je vast-
houdt aan het idee dat er ook een objectief 
verhaal over jezelf bestaat. (En wie zou dat 
dan vertellen? Wie luistert ernaar?)

Ik was mijn vader en moeder – pardon, 
mijn opa’s en oma’s. Wat zeg ik – ik was hun 
ouders en al hun vrienden en hun huizen 
en hun levens en ik was aan het verhonge-
ren en aan het jagen en ik was deel van een 
verloren beschaving en ik maakte grotschil-
deringen en ik was de ontbrekende schakel 
en toen, daarvoor, was ik echt een aap – een 
mensaap, maar toch – en nog eerder was ik 
een viervoeter en zelfs een nulvoeter, een 
vis, ik was niks, eigenlijk. Dus wat ben ik 
nu? De zin loopt maar door, onstuitbaar als 
een rivier, komma, komma, komma, en het 
wordt al gauw onoverzichtelijk. Onduidelijk 
waar ik nu precies eindig. Dus ik wil maar 
zeggen dat al die leugenachtige geschied-
schrijving niet voor niets is. Dat ze namelijk 
voor wat broodnodige orde zorgt. We zijn 
allemaal doktertjes, stilzittend en glurend 
door de gordijnen, krabbelend in onze noti-
tieboekjes, op zoek naar woorden die vertel-
len wie we zijn.

De trein remt af voor station Assen en ik kijk 
via de refl ectie in het raam naar een stel dat 
voor mij zit. Voor hen op de grond zit een 
grote hond verveeld uit z’n ogen te kijken. 

Tuk is oorspronkelijk een straathond uit 
Praag, hoor ik de man uitleggen, of nou ja, 
straathond, in ieder geval had hij geen thuis, 
maar hij is wel goed opgevoed en heeft geen 
ziektes en dat soort dingen. Zit je opeens 
hier, in een fel verlichte wagon op een plek 
meerdere lengte- en breedtegraden verwij-
derd van de plek waar je zin begon, of in ie-
der geval waar we zeggen dat-ie begon, waar 
je bent geboren, en nu heb je een nieuwe 
naam, Tuk – Tuk! – en word je geprikt en ge-
pord door twee nieuwsgierige kinderen die 
vandaag met hun moeder naar Amsterdam 
zijn geweest… Ik wil ook naar Amsterdam, 
of Praag voor mijn part, maar dat moet nog 
maar even wachten want we verlaten nu in 
tegenovergestelde richting het station en 
bovendien kan ik helemaal niet weg, nog 
niet, eerst nog enkele dingen afmaken en 
dan wellicht over een paar jaar, als ik ietsjes 
zekerder weet hoe en wat, als ik iets meer 
overzicht heb, zoals een vriend van vroeger 
die ik een tijd geleden sprak en na een stage 
meteen, fl oep, een baan kreeg bij hetzelfde 
bedrijf, lease-auto en alles, kinderen ook, en 
ze waren nu op zoek naar een huisje, hadden 
al wat bekeken, hij vertelde het alsof hij een 
recept met me doorliep, eerst de ui en cham-
pignons een paar minuten fruiten, kruiden 
erbij, de paprika in reepjes snijden en even 
meebakken, tomatenblokjes en een beetje 
bouillon, paar eieren erin, en dan gewoon 
lekker laten pruttelen, klaar ben je, mis-
schien nog een nieuwe keuken op een gege-
ven moment, maar in principe ben je er, en 
nu zal het inderdaad zo zijn dat alles er van 
buitenaf altijd completer en overzichtelijker 
uitziet, natúúrlijk is dat zo, maar het is ook 
een keuze of je jouw verhalen vol met punten 
zet of dat je, zoals Krasznahorkai voorstelt, 
je zin bibberend vooruit stuurt, met alle aar-
zeling en hapering van dien, maar ook met 
een ontvankelijkheid voor het onverwachte 
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en het vreemde zodat je, wanneer je daar uit-
eindelijk staat, bij die rivier, en de woorden 
tuimelen naar beneden, verhalen worden 
fl arden worden water – dat je daar staat en 
dat het niet als een volslagen schok komt dat 
deze verhalen geenszins blokvormig blijken, 
maar eerder brosse hoopjes losjes aan elkaar 
verbonden anekdotes, fl arden van het verle-

den wanhopig in elkaar gedrukt om iets te 
vertellen te hebben op het moment dat de 
punt dichterbij komt, de punt die einde show 
betekent, de punt die stopt, de punt die met 
een beetje geluk een zin afsluit waarin ik de 
mogelijkheid heb gevonden om iets te zeg-
gen

Deze bijdrage is tot stand gekomen met ondersteuning van De Nieuwe Garde.
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