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Twee schilfertjes papier dansen in de vlammen, alsof het levende wezentjes zijn, die aan alle kanten 
worden aangevreten en aangevallen – wanhopig op zoek naar een vluchtweg of een berusting in de 
dood – De laatste resten van dit verhaal, die opgaan in vlammen. Mijn gedachten dwalen af, terwijl 
mijn blik wazig wordt. 
 
Een vuist slaat op tafel. ‘Afgelopen! Weg!’ buldert het over de stapels paperassen naar mijn 
ineengedoken hoofd. ‘Nu moet je eens goed luisteren. Als we hier van het Agrarisch Dagblad waren 
geweest, had ik je stukje op de voorpagina laten plaatsen, met felicitaties toe. Maar met een oplage van 
een zichzelf respecterende tweehonderdvijftigduizend, vallen ‘vakantie-ideeën voor asielzoekers’ niet 
onder de kopij!’ en met zijn vinger naar de uitgang: ‘Dáár is de deur!’ Met gefronste wenkbrauwen 
verliet ik het pand, en kon maar niet bevatten waarom hij dacht dat ik niet wist waar de deur was, 
temeer daar ik er ook door naar binnen was gekomen. Afijn, het ergste dat je kan overkomen is 
hoofdredacteur zijn. 
 
Eenmaal thuis in mijn derderangs appartement à la kraakpand, stond ik tussen de gewoonlijke chaos 
oog in oog met een uitgestrekte leegte. Ik sloeg deur achter me dicht en sprak van een geluk dat die 
niet achter me in ontelbare fragmentjes was uiteengevallen, terwijl ik de in mijn afwezigheid 
neergestorte schilderijtjes aan de muur terughing. In een stoel neergezonken, de handen in het haar, 
nam ik de stand van mijn zaken op. Ik ben journalist. Een echte. Zo ééntje waarbij dat met 
Röntgenfoto’s van de nieren en het hart nog aan te tonen moet zijn. Maar geen krant die mijn 
sofistische babbelingen lang kon verdragen. Ik kom werkelijk denigrerende termen tekort om mijn 
staat van mislukking te beschrijven. Hier zit ik dan, in absolute chaos. Mijn gedachten verstrooien naar 
een zonnig verleden. Eens, lang geleden, was het goed, maar daarvan rest mij niets dan een doos 
vergeelde foto’s. ‘Laat ik echter niet bij de pakken neer zitten!’ zei ik, en stond met een ferme zwaai 
op, waarop terstond ook de deur onder een luid gekraak ontleedde in zijn chemische elementen. 
 
‘Excusjesj!’ klonk een klein, breekbaar en slisserig mannenstemmetje erachter vandaan. Ik zette mijn 
hartverlamming even in de wachtrij en liep op het kreupele, semi-elitair uitziend figuurtje dat zich in 
dit rampgebied had gewaagd toe. ‘Ik koop niet aan de deur, want ik heb geen deur meer,’ zei ik, 
waarop hij me aankeek. ‘Ah, pjardon, mag ik?’ en ging, de verbaasde mij opzij duwend, de kamer 
binnen. ‘Wat w…?’ vroeg ik hem, maar maakte mijn zin niet af, toen ik, nadat hij een paar keer 
toegewijd in het rond had gesnoven, hem vastbesloten op mijn bureau af zag lopen. Met een paar 
rukken wrikte hij er een grote la uit werd op een haar gemist door de lamp die daarop van het plafond 
viel. Hij spitte in de slordige stapel stripboeken tot hij er ééntje vond die ogenschijnlijk aan zijn eisen 
voldeed. ‘Dezje,’ zei hij gewichtig. ‘Dezje, voor een goed adviesj.’ ‘Wat?’ vroeg ik hem, op zoek naar 
een houding. ‘Heefjt je leven geen inhoud? Geen doel? Ik kan je helpen. Voor dit,’ waarop hij met 
Robbedoes nr. 12 naar mijn gezicht wapperde. ‘Op de proppen ermee,’ zei ik besloten. ‘Proppen?’ 
vroeg hij, en vroeg zich af, waarom ik dacht dat hij proppen had. ‘Vrijheidj!’ zei hij. ‘Ik ben de 
profeet. Ga op zoek! Leef!’ Daarop stak hij het boek onder zijn jas en sprong hij bij wijze van 
spectaculair afscheid met een sierlijke zwaai over de balkonleuning die daarop afbrak en na de val 
beneden op zijn hoofd belandde. Man valt van flat. Hm, als ik niet ontslagen was, had ik hier een mooi 
artikel van gebakken. Het ergste dat je kan overkomen, is profeet zijn. 
 
Ik had mijn fiets gepakt. Ik had een paar foto’s in mijn lange overjas gepropt en een half brood 
verorberd. Blik op oneindig, reisdoel onbekend verliet ik mijn appartement. Spanning! Weg van dit 
waardeloze leven. Op weg naar nieuwe herinneringen, nieuw geluk, echt geluk, zoals uit mijn foto’s 
en mijn oude verhalen! Ik fietste de hele middag, de hele nacht en zo hele dagen lang. Af en toe een 
rustpauze. Weken, maanden. Steevast de zon aan mijn linkerhand, voorbij alle kaarten, de eeuwigheid 
achterna. De hemel steeds blauwer, de zon steeds helderder en het land steeds dorder. Maanden, jaren. 
Ik raakte mijn leven kwijt. Over mijn gelaat woekerde zich een lange baard, mijn ogen groeiden dicht 



van het vele stof en mijn lichaam werd sterker en sterker. Langs groenbegroeide weiden kwam ik, 
langs zonnige dorpjes, langs bergen, meren, watervallen, onnoemlijk veel en alles was even heerlijk. 
Op zoek naar iets dat mijn leven kan bevatten. 
 
Toen ik even rustte, strekte ik mij uit op een veldje. In het hoge gras sloot ik mijn ogen en genoot van 
de weeë geur van het geluk. Het geluk. ‘Pardon?’  onderbrak een jongensstem mijn peinzen. Vanachter 
mijn openende oogleden dook het verlegen gezicht op van een jongen van - pak hem beet - twaalf jaar 
(Ik liet hem meteen weer los, hoor). Zijn haren zaten in een verwaaide ‘gekapt regenwoud’ -coupe, en 
zijn ogen keken me doordringend aan, met een glinstering, waardoor het leek alsof hij me kende. Een 
traan gleed over zijn wang. ‘Wat is er?’  vroeg ik, bijna teder. ‘Ben je het nummer van de 
Kindertelefoon vergeten?’  Daarop begon hij nog erger te snikken. Ook mij leek dat geen vrolijk idee, 
dus vroeg ik gauw iets anders. ‘Waar wonen je ouders?’  Hij keek me scheef aan. ‘Knaps.’  Ik zei: 
‘Wat?’  Hij zei: ‘Knaps.’  Ik zei: ‘Wat?’  ‘Knaps,’  zei hij, dit keer met meer zekerheid. Ik nam hem nog 
eens in me op. ‘Knul, wat moet ik met je aan?’  Ik maakte een wanhopig gebaar en pakte hem bij zijn 
arm. Bij mijn neergegooide fiets was een kinderfiets komen te liggen. Ik schrok. Aan een bloederig 
touw erachter lag een aan stukken gereten dier. ‘Wat… wat is dit?’  vroeg ik hem, wijzend op de 
bloederige massa. Hij liet een pauze vallen, alsof hij iets gewichtigs ging zeggen. ‘Knaps,’  zei hij toen. 
Daarop sprong hij achterop en reed ik weg, weg van dit. 
 
We moeten samen jaren vol ‘Knaps’  hebben gereisd. Tot hij op een dag weg was, mij achterlatend met 
niets in mijn gedachten dan het gesprek van de avond tevoren. ‘Je moet me toch eens vertellen waar je 
vandaan komt, jongen.’  Een pijnlijke stilte, een onzeker gekaats van blikken. ‘Ik begrijp niets van je.’  
Hij wilde wat zeggen, maar vlug sneed ik hem de pas af: ‘Laat maar, ik weet toch wat je zegt. Nog één 
keer en er knapst bij mij een zenuw.’  Hij schraapte zijn keel onaangedaan. ‘Knapszo veel als jij kunt 
lullen! Lullen! Meer niet! Hier is niet waar je hoort.’  Fluitserend herhaalde hij die laatste zin. Daarop 
had hij zich omgedraaid en was in slaap gevallen. Pas toen hij weg was, herinnerde ik mij een verhaal 
dat ik een paar jaar eerder schreef, over een jongen die zijn hond ombracht en daarop psychisch labiel 
werd. Maar ‘knaps’  had ik helemaal niet bedacht! Afijn, het ergste dat je kan overkomen is mijn 
hoofdpersoon zijn. 
 
De tijd liep en ik fietste door. Van de warmte reed ik weer de kou in. Op een avond stopte ik bij een 
verlaten dorpje. De straten hadden iets warms, iets huiselijks, iets dat me deed besluiten even te 
blijven. Een geïmproviseerde zoektocht bracht me bij een kleine flat. Ik klopte bij een willekeurige 
woning aan en wachtte even. Wat een krot, zeg. Toen niemand kwam, opende ik in een opwelling 
voorzichtig de ongesloten deur. Ik kom in een verwaarloosde kamer vol met spinnenwebben. Een paar 
hobbels in de bergen stof lijken te duiden op meubilair en worden nu bedolven onder honderden 
sneeuwvlokjes die met de ijzige winterwind door de openstaande deur naar binnen zweven. Op de 
verwelkte post op de deurmat zie ik met een schrik het laatste jaartal; 2001. Ik ben nog geen jaar 
weggeweest! 
 
En dan, opeens, zie ik tussen die ongelooflijke rotzooi weer mijn verleden. Onder het stof zie ik het 
warme houtwerk dat altijd zo koud had geleken. Achter de spinnenwebben voel ik weer de zachte, 
vertrouwde bankleuning. Achter de gordijnen verschijnt de heldere gestalte van mijn herinnering.  
 
En dan zak ik door mijn knieën, een traan baant zich over mijn geruwde huid een weg naar beneden. 
Verspild, al die tijd. Niets is beter geweest. Ik hoor er niet, daar op reis, onderweg. Ik loop naar de 
badkamer, veeg een laag kleverige vloeistof van de spiegel en kijk naar mijn getergde en afgeleefde 
gelaat. Ik ben journalist. Een echte. Maar ik ben moe. Ik ben moe om achter mezelf aan te lopen. Dit 
was mijn leven. Dit is mijn leven. De vergeelde foto’ s zijn maar ideeën die je doen hopen op iets 
beters. Het is niet beter dan dit, wat ik voor me zie, maar ook niet slechter. Misschien kan ik het beste 
in alles falend blijven en daarin berusten. Het ergste dat je kan gebeuren is dat je niet bent wat je bent. 
Ik heb u belazerd, beste lezer. Dit is niet mijn leven. Dit vodje zou het moeten bevatten, maar niets kan 
dat. Wat is leven eigenlijk? Wat is geluk? Knaps? 


