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[De heroïnebaby – Een relaas van depressie en genezing] 

Ivo Slangen 

 

Hfdst 1: Hard gelag   

 

Sinds mijn veertiende heb ik last van depressies. Ik kan mij niet meer een eerste depressie 

herinneren, zo simpel valt het onderscheid niet te maken, maar rond die tijd is er een soort 

algehele bedachtzaamheid ingetreden die er voorheen niet was. Een somberheid nestelde zich 

in mij, en tegelijkertijd kreeg dat gevoel zijn beslag in de buitenwereld, als een grijs, wollen 

deken dat in zware plooien over de dingen ging liggen. Alles behield zijn contouren, maar de 

wereld verloor aan kleur en textuur. Je kunt ook zeggen: een ernst werd geboren die het einde 

van je kindertijd markeert. Zo’n passage maakt iedereen mee – iedere cultuur heeft zijn 

rituelen voor deze overgang van kind naar volwassenheid – maar mijn coming of age werd 

wel erg pregnant aangekondigd: met de dood van mijn vader.  

 

Gek genoeg was die dood zelfs toen al meer symbolisch dan reëel: mijn vader speelde geen 

enkele rol in mijn leven. Ik ben het kind van twee drugsverslaafde ouders en vanaf mijn vijfde 

levensjaar ben ik opgegroeid bij mijn oom en tante, twee nieuwe zussen incluis. Mijn vader 

was gewoon afwezig: ofwel in de goot, ofwel in de bak, ofwel in de kliniek. Zo af en toe 

kwam hij op een verjaardag langs, of zat hij een zondag op bezoek bij mijn opa en oma 

opeens in een stoel in de hoek van de woonkamer de krant te lezen. Verder zag ik hem amper, 

en had daar geloof ik ook weinig behoefte aan. Er was nieuwsgierigheid naar dat schimmige 

figuur, maar als jongetje was ik te druk met andere dingen bezig om me te verdiepen in mijn 

vader, of in de afwezigheid van een betekenisvolle vader-zoon relatie.  

 

Dit is dus niet het verhaal van een jongen die moest dealen met het voortijdige overlijden van 

zijn vader. Er viel weinig te dealen: hij was er nooit, en opeens was hij dood.  

 

En ja, toen kwamen de vragen pas.  

 

Het moment van zijn overlijden herinner ik me nog goed. We kwamen terug van onze 

gebruikelijke zomervakantie op een camping in Zeeland en we zouden mijn vader de dag erna 

gaan opzoeken in het ziekenhuis. Mijn tante had al verteld dat hij ziek was – en ik registreerde 

de beladenheid waarmee ze het zei, het was ten slotte haar lievelingsbroer – maar ik was jong 
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en op vakantie en dus wachtte ik op het signaal in mijn tantes ogen om weer te mogen 

basketballen met mijn vrienden. Die ochtend kwam ik in mijn pyjama de huiskamer 

binnengelopen, waar mijn tante snikkend, telefoon in haar hand, op de bank zat: ‘Kom eens 

bij me zitten jong,’ zei ze in tranen. ‘Hay is vannacht overleden’.  

En ik huilde. Maar eigenlijk vooral omdat mijn tante huilde. En ook omdat ik weinig anders 

wist; huilen om je dode vader, dat is toch het minste dat je kunt doen. Dat is iets wat je hoort 

te doen.  

 

Dat wil niet zeggen dat zijn overlijden en de crematie geen indruk maakte. Samen met mijn 

tante had ik de muziek uitgekozen: Don’t Cry en November Rain van Guns N’ Roses. Mijn 

vader en ik zijn allebei in november geboren, en ik moet zeggen dat dit laatste nummer me 

nog steeds beroert. Ik word vooral triest van dat naspel, waarin jankende gitaren de tekst 

‘Everybody needs somebody. You’re not the only one’ begeleiden. Ik weet nog dat ik me 

tijdens de ceremonie opgelaten voelde, omdat het nummer maar door- en door- bleef gaan – 

ik geloof dat het ruim 8 minuten duurt. Ook herinner ik me het getouwtrek tussen mijn 

moeder, die ook aanwezig was – ze was al lange tijd gescheiden van mijn vader, maar nooit 

werkelijk uit zijn leven verdwenen –, en mijn tante om wie er met mij rond de kist zou lopen.  

Beschaamd was ik weer gaan zitten, omdat ik een van de twee (mijn moeder) moest 

teleurstellen. 

 

Ondanks al die consternatie kan ik nog altijd mijn hand op de koude kist voelen, tijdens de 

laatste rondgang voordat je de zaal verlaat en de baar regelrecht de oven inzakt (althans, zo 

stelde ik me dat voor). Die doodskist is me wel bijgebleven, niet de persoon daarin. Mijn tante 

had me afgeraden om Hay opgebaard te zien, omdat hij zo uitgemergeld was. (Hij is 

uiteindelijk gestorven aan maag- en leverkanker, maar zijn lichaam was op zijn 39e al op van 

het heroïnegebruik.) Ik begrijp die beslissing, maar het droeg bij aan de schimmigheid van 

mijn vader. Ik had geen beeld van de man die in die kist lag. Hij was ertussenuit gegaan 

voordat ik hem had kunnen opzoeken (maar laat genoeg om onze vakantie niet te 

onderbreken). Ook het feit dat ergens op een anoniem veldje zijn as werd verstrooid, – deels 

zijn eigen wens, deels vanwege gemengde gevoelens van de familie om geld te spenderen aan 

een gedenksteen voor iemand die hen herhaaldelijk had bedrogen en bestolen –, droegen bij 

aan zijn ongrijpbaarheid. Terwijl hij tijdens zijn leven een spoor van vernieling had 

getrokken, verdween hij zelf zonder iets achter te laten.  
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Bijna niets.  

 

Mijn vaders dood bracht ook een onverwacht geschenk: tussen zijn schamele spullen vond ik 

enkele notitieboekjes. Een soort dagboeken, summier en zeer onregelmatig beschreven. Met 

tamelijk rauwe teksten over dope en geld, iets met geilheid en vrouwen, en ook mijn naam 

dook af en toe op. Ivo omcirkeld. Ivo verjaardag. Ivo afspraak. (Die hij meestal miste.) Het 

idee van die boekjes sprak me aan en maakte dat ik mijn eigen gedachten ging noteren. 

Terwijl de restanten van mijn vader lagen te verwaaien op grasveld D, E of F, kreeg ik al 

schrijvend in een van zijn boekjes een idee van mezelf als een persoon in deze wereld.  

 

Pas na zijn dood begon mijn vader mij te interesseren. Of beter: het gebrek aan een vader 

zette me aan het denken. Er was natuurlijk mijn oom die de man in huis was, en de rol van 

vaderlijke autoriteit invulde, maar ik voelde nooit een diepe connectie met hem. Er was een 

bloedband met mijn tante, de zus van mijn vader, uit het Limburgse, katholieke geslacht 

Slangen, maar mijn oom was een gereformeerde Fries, een nuchtere man die een autobedrijf 

had en samen met zijn broer trots Austin Rovers verkocht in Heerlen en omstreken. Dat was 

tevens de reden dat wij elkaar, los van de conflicten die er ontstaan binnen een gezin met een 

opgroeiende puberzoon, er behoorlijk goed konden laten zijn. Behalve die keer dat ik hem als 

vijfjarig jochie krenkte toen ik opmerkte dat ik de auto waarin we reden een lelijk ding vond, 

is er tussen ons altijd een verstandhouding geweest van wederzijds respect.  

Met mijn tante lag het gecompliceerder: ze was mijn peet en op het moment dat ik in haar 

armen blauwig naar adem lag te happen – mijn toestand was zo kritiek dat ik binnen enkel 

dagen werd gedoopt – had ze zich gehecht aan deze weerloze baby. Uiteindelijk was ik 

hetgeen ze nog had van haar lievelingsbroer die ze eerst verloor aan drugs, en daarna op veel 

te jonge leeftijd moest begraven. Haar zorg voor mij vervulde dus ook een behoefte in haar. 

Toen ik eenmaal op eigen benen ging staan en die zorg niet meer hoefde, leverde dat 

problemen op.  

 

Terwijl ik dus tot mijn veertiende een echte vader, eentje van vlees en bloed, nooit gemist 

had, begon ik nu de kans daarop voorgoed verkeken was, opeens sterk vast te houden aan het 

idee van een dode vader. Zo speelde ik iedere maand op mijn vaders sterfdag Guns ‘N Roses 

op mijn gitaar. Ik had zijn bidprentje op een zwart prikbord gespeld, en moest hem gedenken. 

Dat was geen normale rouwverwerking, want het hield niet op na een paar maanden. Dit 

ritueel heb ik jarenlang volgehouden en dat prikbord zeulde ik zelfs met me mee naar mijn 
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studentenkamer in Amsterdam, en nog vele kamers daarna. Dat ik iedere maand mezelf 

dwong iets voor hem te spelen was een neurotische handeling, geen gevoelsmatige. En het 

sloot naadloos aan op die andere afwezige vader die ik voortdurend moest eren.  

 

God de vader 

Zo ergens rond mijn tiende jaar begon ik zelf te bidden voor het slapen gaan. Mijn zussen en 

ik gingen naar een gereformeerde basisschool waar de dag begon met ochtendgebed, psalmen 

zingen en bijbel lezen. Ook thuis las mijn oom wel eens een verhaal voor uit de kinderbijbel – 

meestal de spannende, van Jozef en de put, of Samson en de Filistijnen – en op 

zondagochtend waren wij in de kerk te vinden. We dankten voor het eten en ’s avonds voor 

het slapen gaan zeiden we een kindergebedje. Het idee van een God die over ons waakt en 

waar je tot bidt was mij dus niet vreemd, maar ergens gaandeweg ging ik er zelf mee aan de 

haal en groeide het gebed uit tot een ritueel van monsterachtige proportie.   

 

In ieder geval was ik daar al mee begonnen rond de tijd van de Joegoslavische Burgeroorlog 

in 1991. Ik herinner me dat nog goed, omdat ik deze oorlog integreerde in mijn gebed. 

Voordat ik het Onze Vader opzei, moest ik denken aan al het leed in de wereld. Ik moest er 

niet alleen aan denken, maar ook proberen om me zo levendig mogelijk beelden voor de geest 

te halen, zodat ik ook echt aanwezig was bij wat ik dacht, en niet alleen maar gedachteloos de 

regels opsomde als ik eenmaal begon.   

Die oorlog vormde slechts een aanleiding, een brug naar de gedachte van de dood, waar ik me 

eveneens goed bewust van moest zijn. Ik probeerde het punt te bereiken waarop ik me voor 

kon stellen wat het zou betekenen om niet meer te zijn. Om op te gaan in het eeuwigdurende 

niets. Het was een afschuwwekkende gedachte, een die niet vergezeld werd met een fraai 

beeld van de hemel waar een vader mij geduldig opwachtte. Er was een Vader, zeker wel, 

maar die kreeg ik nooit in het vizier. Hij bestierde vanuit het niets; wat ik zag was eindeloze, 

zwarte duisternis. Er nooit meer zijn. Nooit, maar dan ook nooit meer. Voor altijd weg. 

Foetsie.   

 

Zodra ik dit te pakken had, precies op die grens was waarin ik iets van de paradox van het zijn 

en het niet-zijn leek te ervaren, zei ik razendsnel het Onze Vader op. De regel was dat ik niet 

mocht slikken tijdens dit gebed, want slikken betekende opnieuw beginnen. En dat gebeurde 

nogal eens. Soms ook viel ik in slaap, en werd ik middenin de nacht rechtop wakker, me 
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paniekerig afvragend of ik mijn gebed had voltooid of niet. Zo niet, moest ik het alsnog doen. 

Dat waren de ergste momenten.  

 

Het begin van dit dwangmatige bidden hing samen met de ontdekking van mijn seksualiteit. 

Ik ontdekte op die leeftijd dat het fijne gevoel in mijn onderbuik dat ik weleens kreeg als we 

op school tijdens gymles in de touwen moesten klimmen – een ervaring die je met vriendjes 

onder elkaar probeerde onder woorden te brengen – gewoon zelf te bewerkstelligen was. Het 

kostte weinig moeite en gaf een vredig en ontspannen gevoel. Maar ergens geloofde ik dat het 

fout was. Dat ik een plezier had ontdekt dat verborgen had moeten blijven. En in mijn gebed 

smeekte ik toentertijd of Hij mij alsjeblieft niet wilde straffen voor deze handeling. Ik vroeg 

Hem of ik slim mocht blijven en goede cijfers mocht blijven halen. En wat ik Hem teruggaf 

was mijn absolute toewijding, mijn zuiverste devotie, mijn uiterste inspanning om Zijn woede 

niet op de hals te halen.  

 

Mijn avondceremonie kon wel een uur duren. Naar bed gaan werd iets waar ik tegenop ging 

zien. Zo eens in de paar maanden snoeide ik de woekering terug tot een klip en klaar Onze 

Vader. Uit pure vermoeidheid, en soms op een schaars moment vanuit een idee van 

barmhartigheid. Heerlijk waren die resets, alles was opeens weer makkelijk, naar bed gaan 

geen probleem en de overgave aan slaap een waar genot. Maar telkens weer groeide het uit tot 

een reusachtig complex dat iedere avond opnieuw volbracht moest worden. Op een gegeven 

moment, toen ik op latere leeftijd op zolder mijn nieuwe kamer kreeg, ving het al aan voordat 

ik in bed lag. Stond ik ’s avonds rechtop voor mijn raam, mijn gedachten aan de dood af te 

draaien. Moest ik voordat ik het licht uitschakelde een intense concentratie opbrengen. Ik 

werd er wanhopig van, maar ik durfde het niet te laten. Ik kon het niet laten. 

 

Er was bij vlagen nog meer. Als ik een van de Tien Geboden overtrad, stond er een schuld uit. 

Zelfs voor anderen was ik verantwoordelijk: zodra ik iemand hoorde vloeken, moest ik een 

schietgebedje doen. Mijn hele dag raakte gevuld met afkoopsommen voor de zonden begaan 

in mijn omgeving. Boven de deur in onze woonkamer hing een kruisbeeld. Soms, als de kust 

veilig was, ging ik daar onder staan en deed snel een extra aflossing. ’s Middags uit school las 

ik de bijbel – niet de kinderbijbel, maar de echte bijbel die wij als cadeau hadden 

meegekregen na de voltooiing van de basisschool. Ook hier was de regel: niet stoppen voor 

het hoofdstuk af is en niet slikken halverwege een passage. Het Oude Testament werd een 
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heuse race tegen mijn slikreflex. Toen het ten koste ging van mijn huiswerk, heb ik deze 

leesplicht gestaakt, maar ik geloof dat ik wel tot Deuteronomium gekomen ben.   

 

Zojuist heb ik die bijbel er nog eens bij gepakt, hij staat nog altijd in mijn kast. En ik zie de 

opdracht die erin staat: Talmaschool, 8 juli 1993, Mattheüs 13: 1-9. Het is het verhaal van de 

zaaier, een van de gelijkenissen die Jezus vertelt. ‘Een ander deel viel in goede aarde en het 

gaf vrucht, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft die hore!’. Ik 

wens niemand de masochistische rituelen toe waartoe ik mezelf had veroordeeld, maar ik ben 

me er terdege van bewust dat er twee kanten aan dit verhaal zitten: het zijn mijn oren die 

hebben gehoord. Een vriendje van me scheurde de pagina’s uit de bijbel toen wij in de 

zomervakantie – basisscholieren af – op een afgelegen weggetje een fikkie stookten, en smeet 

het gehavende ding met een tevreden grijns in het vuur. Verbouwereerd keek ik toe hoe Gods 

woord in luttele seconden door de vlammen werd verteerd.  

Dat werd weer een avond van opperste devotie. 

 

Maar was er dan niemand die mij uit die zelfopgelegde misère trok? Iemand die me van deze 

nonsens had kunnen bevrijden? Neen. Ik deed alles in het geheim. Niemand wist van mijn 

bidden, mijn boetedoeningen, mijn doorgedraaide rituelen. En van buitenaf leek alles prima. 

Eens in de zoveel tijd kwam er iemand van Jeugdbescherming langs om te kijken hoe alles 

ging. Margriet, de zwaarlijvige, joviale vrouw die eens per kwartaal mijn stemming kwam 

peilen, beschouwde de bezoekjes aan huize Balt als een welkome pauze in een dag van visites 

aan rampplekken vol huiselijk geweld, asociale stellen en onhandelbare pleegkinderen. Hier 

zat een keurige jongen, in een stabiel gezin, met vriendjes bij de vleet en jaar in, jaar uit het 

beste rapport van de klas. Wat kon hier nu aan de hand zijn?   

En wat was het fijn dat ze glimlachend en trots weer vertrok, dus waarom zou ik de vertoning 

bederven met een kijkje achter de schermen? Wist ik eigenlijk wel wat achter de schermen 

was? Ik had nog nauwelijks besef van een binnenwereld, die ontdekte ik pas toen ik ging 

schrijven. Ik deed gewoon. Hoe had ik mijn gevoelens over dit obsessief-compulsieve gedrag 

kunnen verwoorden? Ik las weliswaar de bijbel, maar in mijn vrije tijd nog gewoon de Donald 

Duck.  

 

Er was natuurlijk het feit: vijf jaar opgroeien bij junkies. Maar behalve dat kale gegeven, was 

de enige die daar meer over had kunnen vertellen, ik zelf. Zoals iedere vijfjarige ging ik 

volledig op in het heden, zonder benul van een verleden, nog minder van het belang ervan. 
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Bovendien had ik vermoedelijk zoveel mogelijk verdrongen, en het weinige dat ik nog wist 

was ontdaan van betekenis. Op televisie zag ik een keer iemand een naald gebruiken en had 

toen opgemerkt dat papa en mama dat ook altijd deden (‘en daarna gingen ze slapen op de 

bank’).  

Volgens mijn oom en tante waren mijn ouders ‘ziek’. Ze vermeden routineus het station van 

Heerlen – waar je toen over de junks struikelde, het drugstoerisme tierde welig in de jaren 

tachtig – om mij te behoeden voor confrontaties met mijn ouders. En geen onnodige 

herinneringen op te rakelen;  ze hadden mijn moeder er vaak zien lopen, met mij in de 

kinderwagen. Pas later kreeg de ziekte een naam, toen ik op twaalfjarige leeftijd besloot de 

komedie te stoppen en had uitgeroepen: ‘wanneer gaan jullie nou eens de waarheid vertellen 

over mijn ouders?’. Onderschat nooit wat kinderen allemaal meekrijgen.  

 

Wel waren er symptomen. Zo had ik nog een speen toen ik bij mijn oom en tante kwam 

wonen. Een ‘noelie’ die ik pas liet gaan toen daar op mijn zesde verjaardag een Transformer 

tegenover stond (soms is opvoeden heel simpel). In bed bonsde ik vaak mijn hoofd op het 

kussen, totdat ik uitgeput in slaap viel, bang als ik was in het donker, en ik was 

doodsbenauwd ten tijde van de Freddy Hein-ontvoering – die uitvoerig op het NOS Journaal 

kwam, vooral het detail van de afgehakte pink sprak tot mijn verbeelding – omdat ik zeker 

wist dat de kidnappers het nu ook op mij gemunt hadden. Ik wisselde toen van kant in mijn 

stapelbed, zodat ik niet meer met mijn hoofd bij het raam lag.  

 

Het eerste jaar dat ik bij mijn oom en tante verbleef, was dan ook turbulent. Mijn vader en 

moeder hadden de zorg voor mij uit handen gegeven, maar ze konden me niet loslaten. ‘s 

Nachts belden ze aan en eisten mij te zien of ze zouden mij weer meenemen. Soms lieten mijn 

oom en tante ze even op de kamer, waar ik lag te slapen. Ze dreigden de zaak van mijn oom af 

te branden. Geheel loos waren die dreigementen niet, want mijn vader zat middenin het 

criminele milieu. Hij was nu weliswaar zijn eigen klant geworden, maar hij begon zijn 

carrière midden jaren zeventig als smokkelaar en dealer. Als twintigjarige had hij al anderhalf 

jaar in de Stammheim-gevangenis in Stuttgart gezeten (waar in diezelfde periode ook leden 

van de linkse terroristengroep RAF werden opgesloten) vanwege een kilo hasj en een ons 

heroïne die hij in de stoelbekleding van zijn oranje BMW had gestopt. Mijn oma en tante 

reden toentertijd vaak op zondag het hele eind naar Stuttgart om een half uur met Hay te 

spreken.    
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Mijn angst dat ik uit bed werd geroofd, was dus geen complete waan. Het werd pas rustiger 

toen mijn ouders na een jaar uit de ouderlijke macht ontheven waren. Iets waar de rechtbank 

niet al te lang over hoefde na te denken, aangezien ze zelden kwamen opdagen tijdens de 

zittingen. En als ze er waren zaten ze high of met koud zweet in de banken.  

 

Wat volgde was een redelijk normaal leven. De jaren van mijn zesde tot mijn twaalfde was ik 

net als andere kinderen blissfully ignorant van mezelf. Ik speelde met lego, tekende vlaggen 

en tuurde in een atlas. Ik keette met mijn zussen, ravotte met vrienden en daagde meisjes uit. 

Ik kreeg boterhammen, aaien over mijn bol en kon schuilen in een paar armen. Ik kon er zelfs 

op gaan vertrouwen dat die dingen iedere dag te krijgen waren.   

Zonder de beslissing van mijn oom en tante om mij in hun gezin op te nemen – wat natuurlijk 

een risico was – had het heel anders kunnen aflopen. Heerlen zit vol met beschadigde 

kinderen die niks anders kennen dan verwaarlozing en geweld. Een triest dieptepunt is het 

verhaal van Ronald Baten, die al vroeg in de drugsscene terecht kwam en in 1997 in een put 

op het Tempsplein werd gevonden. Met messteken omgebracht door zijn surrogaat-familie, 

een stel psychotische speedfreaks. Hij was veertien jaar.    

Mijn oom en tante gaven me niet minder dan een kans op het leven. Om te groeien, om te 

leren, om lief te hebben. En die greep ik met beide handen aan. Dankzij hun zorg kon ik 

eindelijk zorgeloos zijn en via de kameraadschap van mijn zussen het barre land van mijn 

vroegste jaren verruilen voor de fantasierijke flora van een gezonde kindertijd.  

 

Hoewel ik met zevenmijlslaarzen de achterstand inhaalde, verdween de schade daarmee dus 

niet geheel. Ogenschijnlijk groeide ik over mijn opzichtige angsten en mankementen heen, 

maar de symptomen gingen enkel ondergronds. Het dwangmatige bidden en later de 

melancholie waren de meer geavanceerde technieken om de onverwerkte gevoelens in het 

gareel te houden. Neurose en depressie zijn uitingen van een stoornis, maar ze dienen wel 

degelijk een doel: de ware oorzaak van het lijden te verbergen. Maar daar kwam ik uiteraard 

pas veel later achter. 

Ik leek, gezien mijn perfect-keurige buitenkant: leuke knul, pientere kop, klaar voor het 

voorbereidende werk van de middelbare school. Waar alle kinderen samenkomen om over 

hun pijnen – en hun opvoeding – heen te groeien. Iedere puber is in die jungle bezig om op 

zijn manier te overleven. Verstoord gedrag valt nauwelijks te onderscheiden van de talrijke 

metamorfoses waarmee pubers hun onzekerheden overbruggen en van de ene gedaante in de 
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andere veranderen: grotesk en kleurrijk, of juist gecamoufleerd en eentonig – afwijking is op 

de middelbare school de norm.      

 

En dus hees ik mezelf iedere ochtend uit bed om weer een dag school te overleven. Zoals 

iedere veertienjarige dat deed. Het verschil was dat ik er niet bij vloekte.  

 

Hier volgt een dag uit mijn tamelijk oninteressante, maar daarom niet minder 

hartverscheurende leven als een puber:  

  

6.45: opstaan, achter bureau kruipen, nog even leren  

7.15: broek aan, water in gezicht plenzen, shirt en trui aan, naar beneden 

7.25: ontbijten met een bord Brinta/boterham met kaas, kop thee, in moeiteloze flow stukken 

Limburgs Dagblad heen een weer schuiven met mijn oom  

7.50 uur: diep zuchten, losrukken van krant, trap opsjokken, tanden poetsen, tas inpakken, 

trap afrennen, broodjes smeren  

8.09 uur: wilde angst in onderbuik voelen  

8.10 uur: op de fiets springen  

8.20 uur: arriveren op school, tussen 1500 medeleerlingen naar lokaal haasten, hartslag 

verhogen    

 

8.30: het goede antwoord geven, zo min mogelijk aandacht trekken 

9.20: het goede antwoord geven, zo min mogelijk aandacht trekken 

10.10: broodje, sigaret 

10.30: het goede antwoord geven, zo min mogelijk aandacht trekken 

11.20: het goede antwoord geven, zo min mogelijk aandacht trekken 

12.10: broodje, koffie, sigaret  

12.30: het goede antwoord geven, zo min mogelijk aandacht trekken 

13.20: het goede antwoord geven, zo min mogelijk aandacht trekken 

15.00: hartslag verlagen 

 

15.15: op fiets springen, naar huis 

15.30: koffie drinken, koekjes snaaien, huiswerk maken  

16.30: uitstellen van leren; uit het raam staren, bellen, gitaar spelen 

17.30: toch maar snel leren 
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18.30: tafel dekken, gezamenlijk eten, antwoord geven op de vraag: ‘Hoe was het op school?’ 

(‘Wel ok’/ ‘…’ / schouders ophalen), afruimen en afdrogen 

19.30: terug naar kamer, leren 

20.00: uitstellen van leren 

21.00: toch maar weer leren 

22.00: gebedsritueel beginnen    

23.00: slapen 

 

Waar ik het meest tegenop zag als middelbare scholier was niet eens het leren, maar een beurt 

in de klas. Meestal had ik het juiste antwoord paraat, maar soms kwam een vraag of 

overhoring toch onverwacht. Dan kreeg ik een knalrode kop, begon hevig te zweten en 

probeerde schaamte wanhopig te beperken. Natuurlijk overkwam iedereen dat weleens, maar 

ik kon – in de lessen waarin ik niet ‘veilig’ was – 50 minuten lang met klamme handen in de 

klas zitten, in een staat van permanente alertheid. Dat vooruitzicht was zo vreselijk en 

uitputtend dat ik zelfs met een smoes een vak heb laten vallen, om het klassikale spreken dat 

daar verplicht was uit de weg te gaan.  

 

De angst voor de schaamte wierp een schaduw over mijn middelbare schooltijd, die verder 

niet eens zo verkeerd verliep. Ik was geen onpopulaire jongen; ik had leuke vrienden en er 

was voldoende puberale ongein, lol en verliefdheid. Ik werd niet gepest en hoefde mijn 

leeftijdgenoten niet te vrezen. De vrees had enkel betrekking op het opeens in het middelpunt 

van de belangstelling staan. Alsof ik op die momenten van totale aandacht mijn recht van 

bestaan niet leek te kunnen verantwoorden. Sorry mensen, ik weet ook niet waarom ik er ben.  

 

Mijn faalangst had ook een bij-effect: perfectionisme. Al genoot ik oprecht van nieuwe 

kennis, en was mijn leergierigheid al op de basisschool groot, de angst gaf de doorslag om 

extra hard te stampen. Uitstellen was mij niet vreemd, – zoals iedereen stond de verplichting 

van het leren mij ontzettend tegen. Maar de vrees niet alle antwoorden te weten had altijd de 

overhand en dus scoorde ik meestal negens en tienen, wat natuurlijk weer de indruk wekte dat 

ik het uitermate naar mijn zin had op school, of anders toch wel keurig in orde was.  

 

Het puberen ging natuurlijk gepaard met onwil om te communiceren met je ouders, zo’n 

beetje de enige macht die je tot je beschikking hebt als puber: de wraak van het zwijgen. Hoe 
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ouder ik werd, des te meer mijn spreken verwerd tot binnensmonds gemompel, totdat ik op 

den duur nauwelijks nog iets vertelde. De zin: ‘Wat ben je weer apathisch’ werd me standaard 

voor de voeten geworpen. Ik reageerde daar uiteraard niet op.  

 

Het weekend vormde het complete tegendeel: praten, joelen, schreeuwen, zuipen, tongen, 

duwen, trekken, kotsen. Alle openingen die doordeweeks potdicht zaten, gingen op vrijdag en 

zaterdag wagenwijd open. Als een bij toverslag genezen doofstomme kwam ik op 

vrijdagmiddag weer tot leven.   

Zaterdagavond was het altijd raak: ergens indrinken met een club vrienden om daarna te 

ontnuchteren in de kroeg, zodat je rond een uur of een weer tamelijk beschaafd thuis kwam. 

Ik weet het standaard-recept nog: twee halve liters bier, en een fles witte Lambrusco. Voor 

minder dan vijf gulden was je klaar, sigaretten niet meegerekend. We dronken fors, en 

bereikten steevast dronkenschap, maar waarschijnlijk zal de jeugd van tegenwoordig – o 

tempera, o mores –  lachen om de onschuld van onze inname.  

We kochten onze voorraad ’s middags in de supermarkt – geen haan die ernaar kraaide als een 

stel vijftienjarigen met een volgeladen kar drank bij de kassa kwam – wanneer we gingen 

skateboarden of doelloos in de stad hingen, en verstopten het in een kast op onze hang out: 

een terrein met een voetbalveldje achter een jeugdhonk waar ’s avonds niets gebeurde. Rond 

half negen kwamen we daar samen om te praten, te roken en te drinken (en ver te pissen). 

Meestal het mooiste gedeelte van de avond voordat we de stad in fietsten om ieder onze 

puberdromen na te jagen.  

 

Het was sowieso die zalige tijd van eerste keren: de eerste keer aangeschoten zijn, het eerste 

pakje sigaretten, de eerste meisjesborst aanraken. De slaapfeestjes. De meligheid. Het 

getelefoneer de godganse dag. De sega’s, nintendo’s en Windows ’95-pc’s waar wij uren aan 

gekluisterd waren. En ik rookte mijn eerste jointje. Dat was vooral spannend en lollig geweest 

(een film van Bruce Lee was op tv), en na de bekende vreetkick geëindigd met een bezoek 

aan de wc. Toch had het mijn interesse gewekt, want er volgde na een tijdje een tweede keer. 

Toen ik op een avond tijdens het afdrogen in een openhartige bui, daartoe verleid door een 

ogenschijnlijk begripvolle tante, mijn drugservaring had opgebiecht, kreeg ik zo’n ontzettende 

shitstorm over me heen dat ik me rot geschrokken jarenlang geen joint heb aangeraakt. 

Achteraf denk ik: maar goed ook. Gevolg was wel dat ik, nog meer dan tevoren, alles voor 

mezelf hield.   
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En o ja, er was nog iets. Ik zag een meisje over het schoolplein lopen, een appel etend.  

 

Mijn gedrag, behalve dat vroege uitstapje naar marihuana, was niet anders dat dat van mijn 

leeftijdsgenoten. Mijn vriendjes – veelal zonen van huisartsen en economen die op hockey 

zaten – deden allemaal hetzelfde. We rookten en zopen en kotsten wekelijks even hard 

(sommigen pisten wel veel verder). En we hadden allemaal een grondige hekel aan school.  

Mijn gevoelens waren in dat opzicht niet uniek; het is ook geenszins de bedoeling van dit 

verhaal mezelf uit te zonderen. Ik geloof juist dat ze des te universeler zijn, maar dat maakt ze 

niet minder schrijnend.  

 

We vragen ons af waarom onze jeugd zo buitensporig is tijdens weekenden, terwijl we 

kennelijk vergeten zijn hoe doods, ongeïnspireerd en eigenlijk straffend wij kinderen 

onderwijzen. Kennis heeft natuurlijk een mate van discipline en memoriseren nodig, daar valt 

niet aan te ontkomen, maar het stramien van de middelbare school is dat van een strafkamp, 

niet van een plek waar kinderen hun talenten mogen ontdekken.  

 

Misschien is het nu anders, maar onze leerstof bestond voor het grootste deel uit een 

eindeloze reeks sommen, woorden, regels en formules die zielloos door de aanvankelijk nog 

opengesperde, maar al snel ferm gesloten tienerkelen werd geduwd. Lessen waar enige 

creativiteit aan bod kwam, werden gewoonlijk als minderwaardig gezien: tekenen, 

handenarbeid. Lichamelijke opvoeding was beperkt tot zo hard mogelijk rennen of met zijn 

allen tegen een bal aantrappen. Levensbeschouwing bood nog enige reflectie, maar was dan 

weer van een stichtelijk moralisme, en het lesboek van persoonlijke verzorging stond vol met 

foto’s van fris geschoren mannen en succesvolle vrouwen in maatpak. Van een middelbare 

school zou je verwachten dat zij niet alleen voorbereidt op de maatschappij, maar op het leven 

in zijn geheel.  

Natuurlijk waren er die paar docenten die wisten te motiveren, die het vuur wilden 

aanwakkeren bij je, in plaats van het maar te doven in ruil voor een ordentelijke klas, maar het 

waren de uitzonderingen – wel de favorieten gewoonlijk – in een monotone duisternis van 

dwingende regels. Het extreme roesbejag in het weekend is de simpele keerzijde van dat 

tuchtigende schoolsysteem.  

 

De vrije uren met leeftijdgenoten, met vrienden, waren de enige momenten waarop ik het 

gevoel had dat er iets kon stromen, dat iets van al die sappen die door mijn lichaam vloeiden 
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een uitweg mochten vinden. Het einde van het weekend was van een rampzalige triestheid: 

een uitgewerkte kater en het vooruitzicht van een week in de pas lopen, als een soldaat die 

terug moest naar het front. De tune van Studio Sport op zondagavond klonk mij iedere week 

als een dodenmars in de oren.  

 

Staand voor het raam in mijn kamer, geplaagd door gedachten aan de dood en in de ban van 

de onzichtbare vader, besefte ik iedere avond dat de angst en schaamte die ik dagelijks voelde 

ellendig was. Maar ik wist niet anders dan het besluiteloos te ondergaan, ik had geen andere 

strategie dan overleven, de schade maar beperken. Vaak gaf ik mezelf er de schuld van, was 

het mijn onvermogen om het leven niet voluit te kunnen leven.  

Door de dissonanten van de gebruikelijke puberkwalen heen klonk iedere ochtend een 

grondiger mineur: het opstaan bracht niet de blijde boodschap van een nieuwe dag vol 

mogelijkheden, maar het bleke memento mori van weer een etmaal onheil bezweren. Het 

eindeloze moeten was de regel; de roes, een creatieve uitspatting, een verliefdheid, slechts een 

tijdelijke opheffing van pijn – het korte respijt. Leven was: er niet mogen zijn. Gestraft 

worden voor je genietingen. En machten dienen die voor jou bepalen.  

 

Totdat iemand mij zei dat je niet hoefde te dienen.   

 

Dennis 

 

Tijdens onze zomervakanties in Zeeland had ik Dennis leren kennen, een spichtige jongen uit 

Vlissingen die vier jaar ouder was dan ik, en gewoonlijk rondliep in een spijkerbroek, zwarte 

gaatjesschoenen en een onbestemd wit t-shirt. Hij had een smal gezicht, waar hij vaak een 

lijpe grijns op wist te toveren, en zijn ogen gingen twinkelen bij de nihilistische waarheden 

die hij verkondigde. Dennis hield van sarren en provoceren, vooral van de sukkelaars die niet 

verder keken dan hun neus lang was, en was reeds vergevorderd in het verkennen van het 

totale spectrum aan drugs. Zo ver dat hij eigenlijk al een halve junkie was geworden. Maar hij 

was ook nog jong, net twintig, en vol levenslust. Op zijn manier dan.  

 

Samen met een maat van hem kwam hij ’s avonds vaak hangen op de camping, om de 

verveling in Vlissingen te doorbreken. We raakten bevriend. Dennis was de eerste persoon op 

deze aardbol met wie ik sprak voor wie angst, vervreemding en wanhoop net zo reëel waren 

als voor mij. Hier was iemand met wie ik mijn gevoel kon delen dat er iets niet klopte aan het 
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leven, aan het bestaan dat zo schijnbaar moeiteloos geleefd werd door de meesten. Maar hij 

kon het ook verwoorden.  

 

Dennis had al complete metafysische theorieën tot zijn beschikking toen ik nog amper benul 

had van wat filosofie eigenlijk was. Op zijn aanraden had ik De Wereld van Sofie gelezen – 

een (jeugd)boek over het meisje Sofie dat door een mysterieuze leraar geïntroduceerd wordt 

in de westerse filosofie. Met verbazing ontdekte ik dat er een heuse traditie was van denkers 

die de – door mij zo sterk ervaren – onvanzelfsprekendheid van het leven als vertrekpunt 

namen. Om vervolgens op duizelingwekkende manieren alle vastigheid, sociaal geaccepteerde 

normen en waarden, zelfs de natuurwetten, de ideeën van tijd en ruimte zelf, op losse 

schroeven te zetten door het stellen van simpele vragen. Het was alsof iemand met een ruk de 

ramen opendeed en ik voor het eerst de wind in mijn gezicht voelde waaien. 

 

Dennis en ik spraken vooral over ‘of het leven zin had of niet’. Dat was het terugkerende 

thema. Tijdens een van die gesprekken zaten we op een avond in de duinen, uitkijkend over 

de zee, die golf na golf bleef aanrollen, en kreeg ik een besef van eeuwigheid – iets wat 

Spinoza omschrijft als schouwen ‘sub specie aeternitate’ (vanuit het perspectief van de 

eeuwigheid) – al had ik daar toen nog geen idee van. Ik zag, hoog gezeten, met weidse blik de 

lucht, de zee en het strand en op een of andere manier begreep ik de samenhang tussen die 

delen, ervoer ik de grond van het geheel, de bestendigheid ervan. En het was goed, het plaatje 

klopte deze keer. Deze kracht had een doel, een vanzelfsprekende, positieve lading. Het was 

een doordringende ervaring, die echter maar een fractie duurde, en zodra ik het besefte alweer 

verdwenen was.  

 

Toen wij nadat de schemering was ingevallen, terugkeerden op de camping, troffen we bij de 

receptie ontredderde familie aan. Ik zag, terwijl alle mogelijke doemscenario’s door mijn 

hoofd flitsten, opnieuw het verdriet in mijn tantes ogen toen ik dichterbij kwam en ze 

stamelde dat opa was overleden. In de keuken van zijn flatje was hij in elkaar gezakt.   

Die avond, 25 juli 1997, heeft me nog lange tijd bezig gehouden. De bizarre coïncidentie, 

mijn besef van eeuwigheid, gevolgd door de abrupte dood van opa, kwam toen al op me over 

als een belangrijke les. Maar een die ik niet begreep, of nog niet mocht begrijpen. Ik schreef 

er nog een verhaal over voor Nederlands waarin de uitkomst van de vraag: ‘zin/geen zin?’ 

onbeslist was.  
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Thuisgekomen prikte ik een nieuw prentje op het prikbord. Opa naast mijn vader. Ergens 

eerder dat jaar was hij op een zondag op me afgelopen, in een zeldzaam moment van 

doelgerichte actie – normaal zat hij hoofdschuddend, een zenuwtrek waaraan je zijn 

gemoedstoestand kon aflezen, in de stoel de krant te lezen, behoorlijk doof bovendien –, had 

zijn horloge afgedaan en het aan mij gegeven. ‘Hier boy’, zei mijn opa, ‘veur dich’. Schuchter 

pakte ik het aan, en mijn tante verklaarde geëmotioneerd dat dit horloge van mijn vader was 

geweest. Na de dood van Hay had opa het gedragen. Terwijl hij terugliep naar zijn stoel, kon 

oma het niet laten om te zeggen ‘Motse dae jong doa noe mit lestig valle?’. Waarop hij voor 

een keer niet zwijgend bleef schudden, maar uitriep: ‘Wienie mot ich ut daan doe? Wen ich 

doed bin?’. 

 

Het jaar daarop, zeventien inmiddels en niet meer gebonden aan vakanties met de familie, 

besloot ik een paar weken bij Dennis te gaan logeren. Ik had mij dat voorjaar verdiept in het 

existentialisme en romans van Sartre en Camus gelezen. Op school volgde ik avondlessen 

filosofie, en er begon zich een nieuw beeld te vormen. Ik gaf zelfs de brui aan skateboarden 

en verkocht mijn gloednieuwe deck, omdat het toch ‘zinloos’ was. Voor mijn Engelse lijst las 

ik On the Road van Jack Kerouac. Sindsdien was literatuur een ding. Daar moest ik ook iets 

mee, maar stapels borden afspoelend in de keuken van een lunchroom in een Heerlens 

winkelcentrum was dat nog niet zo eenvoudig. Dennis zou wel raad weten, bij hem zouden de 

dingen gebeuren.  

 

Het staat me nog helder voor de geest hoe Dennis in zijn grijze Volvo aan kwam scheuren om 

me van station Vlissingen op te pikken. ‘Ivootje!’ zei hij grijnzend en gooide mijn tas 

achterin. Ik kreeg een blik bier in mijn handen geduwd en de eerste stop die we maakten was 

de apotheek waar hij wat ‘receptjes’ op te halen had. ‘Alles dat eindigt op –pam is 

interessante shit’, sprak hij docerend vanachter zijn zwarte zonnebril: ‘temazepam, oxazepam, 

diazepam…’.  

Bij hem thuisgekomen trof ik een ravage aan; het hele huis was gestript van vloerbedekking. 

Verwijderd, omdat Dennis nog niet zo heel lang tevoren een zelfmoordpoging had 

ondernomen door een fles wodka te drinken, het gas open te draaien en in zijn polsen te 

snijden. Halverwege het proces was hij jammerend over de grond, een bloedspoor trekkend,  

naar de voordeur gekropen en had om hulp geroepen.  
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Hoe die weken gingen? We hadden wilde plannen, we zouden naar Parijs gaan, alles 

achterlaten, maar ze kwamen niet van de grond. Ik had geen geld en vond een baantje in 

Tholen waarvoor ik om half zes in centrum Vlissingen een bus moest nemen met 50 andere 

stumpers die anderhalf uur later werden gedumpt in een fabriek om daar maandverband en 

levensmiddelen in verpakkingsmachines te doen. Dan kwam ik thuis met kaasbroodjes of een 

pizza, en lag Dennis te kotsen in de plee. Na vier dagen hield ik het voor gezien. 

 

Wat we vooral deden was blowen en praten, praten, praten. Die zomer had ik voor het eerst 

weer een jointje gerookt. Het was bevallen, en nu, onder de vleugel van Dennis, gaf ik toe aan 

mijn verlangen om de onbekende vertrekken van mijn geest te verkennen. Het bleef voor mij 

bij weed en hasj overigens. Ik heb er geen enkel moment aan gedacht om een naald in mijn 

arm te zetten, en Dennis had dat ook niet laten gebeuren. Hij was een maniak voor zichzelf, 

maar voor de (paar) mensen en (alle) katten van wie hij hield een lieve, tedere jongen. Ik heb 

hem ook niet heroïne zien gebruiken, wel keek ik gefascineerd toe hoe hij zijn middeltjes 

klaarmaakte, de stuff kookte op een lepel, in de naald zoog, de riem om zijn arm deed, en 

vervolgens de naald zette. Een keer zoog hij de naald vol en sprong daarna dansend in het 

rond terwijl hij zijn eigen bloed door de kamer spoot. Het was macaber, ook toen al, maar 

ergens sloot dit beter aan bij mijn werkelijkheid dan ’s avonds met thee en koekjes voor de 

buis kruipen.   

   

De hele wereld filosofeerden we bij elkaar in zijn woonkamer. Met Jim Morrison 

aanmoedigend op de achtergrond, liet Dennis me een weg zien uit de angst voor een 

straffende God. ´God is bullshit´, zei hij droogjes. Hij liet me het boek Job en Prediker lezen 

(‘Alles is ijdelheid’) en deed me zijn erkenningstheorie uit de doeken: een eigen gebrouwen 

mix van Darwin, Freud en ontwikkelingspsychologie.  

Vooral imponeerde Dennis door zijn onverschrokken provocaties. Hij liet nooit over zich 

heen lopen. Als hij werd gepiepeld door mensen, gewoon op straat of ’s nachts in de snackbar, 

ging hij kerels die twee keer zo breed waren als hij te lijf met zijn sarrende opmerkingen. 

Meestal hielden ze hun mond. Een enkele keer kreeg hij een beuk, maar dan deed hij er alleen 

maar een schepje bovenop. ‘Het leven is een psychologisch spelletje’, zei hij keer op keer. Hij 

spaarde niemand, mij net zomin.      

 

In de avonden toerden we rond. Naar disco’s rijden, in Vlissingen, in Domburg, in 

Westkapelle, twintig minuten binnen zitten, vol bevreemding de meute gadeslaan en weer 
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vertrekken in de auto. Jointje roken, op parkeerplaatsen. Weer verder rijden. Kroegen in, 

snackbars uit. Vaak eindigden we op de pier van Vlissingen, voorbij het standbeeld van 

Michiel de Ruyter, en daar, uitkijkend over de zwarte zee, terwijl Bowie ‘There’s a starman 

waiting in the sky’ zong, rookten we stil een jointje en genoten we van de gedeelde 

eenzaamheid.  

 

Dit leek in de verste verte niet op wat mensen in mijn omgeving gewoonlijk liefde plachten te 

noemen, een bevoogdende bemoeienis die geen ruimte liet voor mijn oprechte afkeer van het 

leven, maar dit voelde voor het eerst alsof ik er gewoon kon zijn. Alsof ik en mijn 

vervreemding eindelijk eens vreedzaam naast elkaar mochten bestaan.     

 

Dit was voorzichtige hechting.  

 

Maar ik trof Dennis op een slecht moment. In die tweeënhalve week dat ik bij hem logeerde 

verloor hij zijn baantjes als koerier en als taxichauffeur. Ook werd ik geconfronteerd met de 

andere kant van zijn roekeloosheid. Op een middag kwam hij de broer van zijn zus tegen die 

hem agressief verwijten begon te maken en handtastelijk werd, terwijl ik angstig toekeek 

vanuit de auto. Een andere avond gooide een uitsmijter hem uit een strandtent waar we vaak 

kwamen, en bleef op hem inschoppen, waarop Dennis zich losrukte en zijn maniakale 

meszwaai-techniek demonstreerde en de vent doodsbedreigingen toeslingerde. Bij de auto 

gekomen barstte ik in huilen uit, en ging hij me troosten.  

 

Vlak voordat ik wegging gaf Dennis me zijn map mee, met aantekeningen, gedichten, flarden 

verhalen – althans, wat hij nog over had nadat hij na zijn zelfmoordpoging zijn films, sketches 

en verhalen had weggegooid. Hij had de nacht van tevoren speciale instructies geschreven 

(‘Weet Ivo, dat…’), compleet met aanwijzingen voor boeken die ik moest lezen om zijn 

theorie te onderbouwen. Het was alsof ik een opdracht kreeg.  

Die grijze map ligt nu weer voor me. Er staat met balpen een citaat uit de film La Haine op 

geschreven: ‘Ik ben allang gesprongen. Ik wacht alleen nog op de landing’. En ik bedenk me 

nu pas – met kippenvel op mijn armen – dat hij opgelucht moet zijn geweest. Dat dankzij mij 

zijn bestaan niet onopgemerkt was gebleven.   

 

Zelfverzekerd, maar niet bepaald opgewekt kwam ik terug in Heerlen. Ik verliet Dennis met 

het idee om filosofie te gaan studeren. Dat wist ik, in een wereld vol twijfel en onzekerheid, 
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als enige zeker. Ook wist ik dat ik schrijver wilde worden, maar daarvoor moest ik eerst leren 

leven. Ik schreef het nog in mijn boekje toen ik bij Dennis was, met het pathos van een 

gymnasiast; alea iacta est – de dobbelsteen is geworpen. God, het obsessieve gebedsritueel, 

de schietgebedjes, de hele mikmak gooide ik in een keer in de prullenbak. Weg ermee. En 

nooit meer heb ik er iets mee gedaan. 

 

Ik kon nu, met Dennis als voorbeeld, mijn provocerende waarheden te berde brengen. 

Eindelijk hoefde ik mezelf niet meer in te houden en kon ik mijn afkeer van het bestaan met 

eenzelfde gepassioneerd cynisme delen. Mijn leven werd er een stuk leuker op. Ik begon er 

echt de lol van in te zien. Een vreemd soort lol, van een clown op een kerkhof, maar toch. Er 

leefde iets in me, de drift mocht er eindelijk uit, ook al was het dan doodsdrift en geen 

frisvrolijke levenslust. In de kroeg althans, want nuchter, zonder een joint of een paar biertjes, 

bleef ik die dichtgeklapte oester, timide en angstig, die zo min mogelijk opvallend de schade 

van het onbedaarlijke schamen wilde beperken.   

 

School begon weer en ergens op een middag tijdens het einde van de Engelse les, met mijn 

zwarte Adidas-jack aan dat ik van Dennis had gekocht, zat ik zwijgend mijn boterhammen te 

eten, toen de decaan binnenkwam. Met nieuws voor mij. Ik was genomineerd voor een 

landelijke opstelwedstrijd. Ik had inderdaad, dat voorjaar, een ‘existentialistisch’ verhaal 

opgestuurd naar een wedstrijd korte verhalen schrijven over een levensbeschouwelijke 

onderwerp. Het thema was ‘De moeite waard’. Nou, daar kon ik wel wat mee. In een 

notendop: een jongeman veroordeelt zichzelf tot onvrijheid, maar als hij wil gaan leven wordt 

hij overvallen door leegte.   

Ik werd uitgenodigd voor de prijsuitreiking, met 9 andere genomineerden. Ik dacht eraan om 

Dennis mee te vragen, maar zijn dood was me voor. Ik kreeg een telefoontje van zijn 

halfbroer die me tamelijk bot en direct vertelde dat Dennis was overleden aan een overdosis. 

De begrafenis was zelfs al geweest, hij had mijn naam ergens gevonden tussen Dennis’ 

papieren. Toen mijn oudste zus gealarmeerd door gejank de kamer binnenstormde, spelde ik 

de leugen op dat Dennis zich had verhangen.  

 

Dat was een moeilijke tijd. Mijn broeder, mijn filosofische soulmate, was dood. Hij lag zelfs 

al onder de grond. Ik ben zijn graf later gaan opzoeken met een vriend van Dennis die ik in 

die weken had leren kennen en heb dat nog vele jaren gedaan op 16 september. Ik kan nu nog 

janken – en doe dat op dit moment ook – om de fundamentele eenzaamheid die ik die periode 
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heb gevoeld. Alsof ik weer alleen op de wereld was. Voor mijn vrienden was dit verdriet te 

groot, voor mijn ouders onbegrijpelijk en voor mezelf een al te herkenbaar patroon, een wrede 

les van het leven: vader, opa, Dennis – dood. Alle drie in de zomer gestorven, verbonden aan 

de vakanties in Zeeland waar ik op mijn gelukkigst was.  

 

Ik geloofde weliswaar niet meer in een God, die vrijheid had Dennis mij geschonken, als een 

rebelse engel had hij mij die boodschap in mijn oor gefluisterd, maar op zijn minst in een 

sadistisch, of anders wel volslagen onverschillig universum. Al die zelfopgelegde geboden, al 

dat verstikkende moralisme, de vader in de hemel en zijn onderdaan de duvel in de hel, dat 

was kinderspel geweest. Het universum was gewoon onverschillig, en ik had pech, 

godverdomde pech. Een slecht gesternte, zoiets.  

 

Terwijl mijn vrienden tijdens de tussenuren zaten te kaarten in de kantine las ik in de herfst – 

het was mijn eindexamenjaar – de Mythe van Sisyphus van Camus. De eerste zin luidt: ‘Er 

bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord. Oordelen of het leven 

wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele 

vraag van de filosofie.’  

 

Ik geloofde dat er niets meer tussen mij en de dood stond, en het idee vatte post dat ik de 

dertig ook niet zou halen. En het kon me geen reet schelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weten hoe het verder gaat? Er volgen nog 9 hoofdstukken.  

Het boek verschijnt in 2015 (doel: Q1) en zal via mijn blog te downloaden zijn.  

 

Steun mij bij het schrijven via een donatie.  

https://athousandram.wordpress.com/steun-mij-en-doneer/
https://athousandram.wordpress.com/

