
Hfdst 2: Landing 

 

Eigenlijk heb ik daarna een retegoed jaar gehad. De dood van Dennis bracht mij weer tot 

leven. Niet omdat ik het leven opnieuw ging waarderen, opeens weer de kostbaarheid ervan in 

zag – dat soort vrijblijvende inzichten helpt geen zier tegen depressie. Wat wel helpt is 

vloeken, huilen en schreeuwen. Het belangrijkste kenmerk van depressie is je niet kunnen 

uiten, naar binnen geeerd zijn, omdat je niks voelt. Alsof je gevoelsleven ooit in een plastic 

zak is gestopt en gedwee is afgestorven totdat je er geen weet meer van hebt. Maar nu was ik 

verdrietig en boos, en mocht ik verdrietig en boos zijn. Dit was geen vage melancholie of 

abstracte Weltschmerz, mijn vriend was dood en deze pijn mocht ik voelen. Onbedoeld trok 

ik mezelf door de vloeken en tranen binnenstebuiten en blies weer leven in. Leven dat zich nu 

niet meer liet fnuiken door god en gebod, maar mocht gaan waar het wil. Na de rouw en van 

de herfst schoot met het knallen van de kurk mijn leven in een stroomversnelling.  

 

Alles werd vloeibaar, die tweede helft van het eindexamenjaar: barrières tussen groepjes 

losten op, atheneaum en gymnasium smolten samen en er was behalve de kortdurende stress 

van de SO’s eigenlijk niks meer te leren. Ik heb mijn hele schooltijd niet zoveel vrije tijd 

gehad. Bovendien zaten docenten, en je ouders, eens niet voortdurend op je nek, uit piëteit 

met de eindexamenleerling, en mocht je doen en laten wat je wilde. De zieligheidsfactor was 

groot, en wij maakten daar dankbaar gebruik van (‘Weet je wel hoeveel we moeten leren? 

Mag ik dan ook eens lol hebben?’).   

 

Het vertier in de weekenden werd steeds groter. Ik had mijn oude discokroegen verruild voor 

de Klinker: een alternatief café in een oude winkelpassage in het centrum van Heerlen, waar 

bakken pinda’s stonden waarvan je de schillen zo op de grond mocht smijten, met een 

‘kickertafel’ en in de zomer een terrasje op een binnenplaats, waar een oude dansschool zat. 

Daarachter lag een steeg die uitliep op een drukke winkelstraat. Niemand gebruikte die steeg 

om doorheen te lopen. Dat was de plek waar we onze jointjes rookten en geestdriftig hingen te 

zijn. Daarna versmolten onze door marihuana opgewekte ideeën met de roes van het café om 

uiteindelijk te vervliegen in de hypnotiserende krachten van de kickertafel.  

Op vijf minuten afstand van de Klinker lag een heus bos – een van de weinige pluspunten van 

Heerlen. Daar vonden onze meer geestverruimende avonturen plaats: paddestoelentripjes en 

licht hallucinerende drugs die we bij de nieuw geopende smartshop haalden. Het hele 

assortiment probeerden we uit. Ik had een folderwijk, poetste op zaterdagochtend met mijn 



tante op de zaak van mijn oom, gaf bijles en paste af en toe op de kinderen van de buren. Met 

deze centen financierde ik de ‘extra-curriculaire’ activiteiten die ik zo miste op school, maar 

broodnodig achtte voor mijn geestelijke ontwikkeling.  

 

Met het gelijk van Dennis aan mijn zijde en begeesterd door het werk van de Beat schrijvers 

dat ik nu in plaats van de bijbel dagelijks tot me nam, - althans, dat wat ze hadden in de 

bibliotheek van Heerlen – ging ik mijn grenzen verleggen. Op de avondles filosofie was ik in 

contact gekomen met een curieuze jongen, die beweerde dat hij van de planeet Krim kwam en 

eigengemaakte schoolkrantjes drukte waarin hij docenten en medeleerlingen op de hak nam. 

Hij zat daar om zijn cijfer voor Duits op te vijzelen – dezelfde leraar gaf op eigen initiatief 

filosofielessen op maandagavond – maar begreep al snel het antagonistische voordeel van 

filosofie: lekker je kont tegen de krib gooien. Ik volgde hem en zijn opstandige bravoure in de 

redactie en hij volgde mij en mijn literair-spirituele visioenen tijdens onze belevenissen in het 

weekend.   

 

Pioniers van de geest noemden we onszelf, kosmonauten, ja heuse profeten van een nieuwe 

orde waren we. Vaak tikte ik een hallucinerend stukje volgens het adagium ‘spontaneous 

prose’ van Kerouac (rule nr. 24: No fear or shame in the dignity of yr experience, language 

and knowledge’), dat ik meenam naar de steeg om aan mijn broeder te laten lezen, waarna we 

een pure weedjoint opstaken en high het cafe in stuiterden. Complete toneelstukken voerden 

we op; een avond stonden we letterlijk op het podium van het filmhuis waar hij als 

vrijwilliger werkte. Daar spraken we ’s nachts voor een lege, donkere zaal, de mensen toe. En 

de mensen luisterden dit keer eens.        

 

Na het eindexamen – dat ik cum laude wist te halen, mijn perfectionisme bleef de overhand 

houden – deed ik er nog een schepje bovenop. Met een vriend die al langere tijd school liet 

voor wat het was – een haast kinderachtige onderbreking van belangrijkere zaken – deed ik 

mijn eerste xtc. We stapten ’s nachts door de bossen en alles was fantastisch: je lichaam 

transformeerde in een tintelende genotsmachine, de natuur bleek van een overweldigende 

schoonheid en je kompanen waren de beste kerels die er op de wereld rondliepen. Met xtc op 

moest ik altijd denken aan die openingszin van Nescio’s Titaantjes: ‘Jongens waren we – 

maar aardige jongens.’ Natuurlijk was de comedown verschrikkelijk, als het licht werd en de 

vogels begonnen te kwetteren en je weer in je oude, miserabele zelf terugkeerde. Maar die 

paar uren van puur, onstuitbaar en buiten zinnen makend geluk nam niemand je meer af.    



 

Ik wil niet imponeren met het noemen van de drugs die ik gebruikt heb, ik besteed er aandacht 

aan omdat ze er waren. Als puber en adolescent, maar ook als peuter en baby. Drugs vormen 

een rode draad in mijn leven: via de navelstreng kreeg ik mijn porties heroïne en met 

ontwenningsverschijnselen werd ik geboren. Er zijn betere vitamines voor je ongeboren kind 

denkbaar, maar ik zal de laatste zijn die drugs afdoet als smerige troep en gebruikers als 

domme idioten.  

In deze periode waren drugs een bevrijding. Het gaat nauwelijks te ver om te zeggen dat ze 

mijn leven gered hebben (iets dat overigens opgaat voor de meeste junks – op een of andere 

manier redt het hun leven, aanvankelijk dan). Ze creëerden afstand van mijn depressieve zelf, 

en tilden me op uit de monotonie van het leven, die ik toen nog niet op een andere manier wist 

te ontstijgen. Het liet me kennis maken met een kosmisch zelf, een zelf dat voorbij ging aan 

zowel mijn getormenteerde ego als het nog wanhopiger makende aangeleerde zelf dat door 

opvoeding en school werd gestut. De cultivering van dat kosmische zelf, zo weet ik nu, is een 

belangrijke remedie tegen depressie.  

 

Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat drugs de oplossing zijn voor depressies. Zo positief als 

ze werken in het verwijderen van barrières en het openen van deuren, zo destructief kunnen ze 

uitpakken als er een gewoonte ontstaat waarin het de enige middelen worden die verlichting 

bieden. De schade die permanent gebruik in je lichaam aanricht is uiteraard onherstelbaar en 

een garantie voor vroegtijdig lijden. Al het drugsgebruik vraagt om voorzichtigheid en voor 

een verslaving betaal je een stevige prijs, maar de ervaring zelf kan wel degelijk heilzaam 

zijn. In tegenstelling tot het zijn Vele drugservaringen zijn leermomenten geweest, in 

tegenstelling tot sociaal gewenste gebruik van alcohol. De inzichten die ik daar van heb 

gekregen, komen altijd een dag te laat en bestaan keer op keer uit twee woorden: minder 

drinken.  

 

Niet dat we niet meer dronken trouwens. Amper in staat te geloven dat we voorgoed bevrijd 

waren van zes jaar verplicht opdraven in benauwde klaslokalen, zopen we ons als drieste 

veulens een slag in de rondte die zomer. Maar alles went en met zekere opluchting kwam 

zelfs aan de eindeloze reeks eindexamenfeesten een eind. Met twee vrienden maakte ik een 

Interrail reis door Europa, onze 20e-eeuwse versie van een Grand Tour: we renden – heel ver 

– voor de stieren in Pamplona, kochten een blok Maggi in Porto, werden zat in Granada, 

misten de bus naar de Sierra Nevada, scoorden niet in Lloret de Mar, jongleerden het Sint 



Pietersplein rond en verveelden ons kapot in Venetië. De laatste dag werden we beroofd in 

Amsterdam. Het was geweldig.  

 

We besloten dat eindexamenjaar in stijl: een zonsverduistering ten afscheid van een zomer 

groots pionieren, als een saluut voor de naar aarde terugkerende kosmonauten. In augustus 

1999 reisden we af naar het zuiden van België, net voorbij de breedtegraad waar de 

verduistering totaal zou zijn, plantten in de berm van een camping onze tentjes en beleefden 

de dag erna, onder invloed van xtc, een twee minuten durende eclips. Daar stonden we: zes 

vrienden op een heuvel in een glooiend weiland, hand in hand naast elkaar, turend naar de 

horizon. Een vreemd wind begon opeens te waaien en weldra kwam uit de verten de 

duisternis aanrollen, alsof een voor een de planetaire stadionlampen werden uitgeschakeld. 

Bam bam bam: volledige nacht om 12 uur ‘s middags. In de verten stonden silhouetten voor 

hun ieniemienie huisjes naar de hemel te kijken, honden jankten en een angst drong zich naar 

boven met het oergeweld van een verstoorde bioklok. Het licht keerde terug, de schakelaars 

gingen weer aan, en vogels floten alsof een nieuwe dageraad was aangebroken.  

We lieten los, we moesten wel, de pijl van de tijd gaat voorwaarts. De dag erna gingen we elk 

onze eigen introductieweek tegemoet.  

 

Amsterdam 

Ik had niet lang na hoeven denken over mijn studiekeuze: filosofie in Amsterdam. Ik was er 

tweemaal in mijn leven geweest toen we ons moesten aanmelden – de Kalverstraat door en 

weer terug – maar het was nu eenmaal de grootste stad van Nederland en ik wilde ruimte én 

anonimiteit. Bang was ik ook, en om mijn angst voor de vrije jongens en meisjes die ik in 

Amsterdam zou gaan ontmoeten te omzeilen, koos ik, zoals veel provincialen, voor de Vrije 

Universiteit en verbleef ik op de ‘veilige’ campus Uilenstede, net tegen Amstelveen.   

Mijn oom en tante zagen weinig brood in een studie filosofie – zeker met zo’n cijferlijst – en 

om hen over te halen besloot ik overmoedig om Psychologie ‘erbij’ te gaan studeren. Dat 

betekende eerst propeadeuse halen in dit vakgebied, voordat ik me kon storten op mijn echte 

liefde. De schok bleek te groot: in een enorme collegezaal met 300 op het oog normale 

jongens en meisjes, keerde de schaamte en angst, na een gelukzalige afwezigheid, in volle 

hevigheid terug. Na zes weken vrees in die helverlichte zaal kwam ik terug op mijn concessie. 

De overgang naar het dozijn weirdo’s dat voltijds filosofie deed was beter te bolwerken; nog 

steeds niet op mijn gemak, voelde ik mij op zijn minst getolereerd.  

 



Daar zat ik dan, op mijn twaalf vierkante meter in Uilenstede, zeven hoog, verlost van het 

eindeloze moeten, omringd door grenzeloosheid,  ik keek zo over de polders tegen de toren 

van Schiphol en zag vanuit mijn raam de vliegtuigen in het hoogseizoen om de twee minuten 

opstijgen en landen – je wende er snel aan gesprekken om de twee minuten te onderbreken – 

twintig minuten verwijderd van alle kunst, cultuur en amusement die Amsterdam te bieden 

had. Van opwinding stak ik maar meteen een joint op. En nog een. En nog een. En nog een.  

Tot ik mijn flat amper nog uit kwam.    

 

Wat moest ik anders?  

 

Ik had niet geleerd hoe ik met vrijheid om moest gaan en iedere noodzaak ontbrak om die 

uitdaging aan te gaan. Met meer dan genoeg geld door een maximale lening van het IBG (kon 

mij het schelen – oud werd ik toch niet) was er geen reden een baantje te zoeken. Het eerste 

jaar filosofie bestond uit welgeteld twee colleges van twee uur. Bovendien: filosofie was 

interessant, maar ik was niet van plan er een carrière van te maken. School, ook de 

universiteit, was de weg van het maatschappelijk succes, en die had ik, gesteund door Dennis, 

verworpen. Ik zou voor de buitenwereld keurig doen wat er van mij verwacht werd en mijn 

studiepunten netjes halen, maar voor mezelf had ik hele andere plannen. Ik zou mijn generatie 

beschrijven. Als een Kerouac van de nieuwe jaren nul zou ik groots en meeslepend leven en 

dat voor de eeuwigheid op papier zetten. En dus stopte ik een rol papier in mijn typemachine, 

een elektronische, ik had geen pc, ging achter mijn inklapbare tafeltje zitten en wachtte op 

inspiratie.   

Maar eerst nog maar een joint.  

 

[Het grote schrijven reikte niet verder dan lukraak stukjes tikken. Flarden dromen, 

willekeurige strofes, losse scenes over Dennis. Grootse aanzetten voor mijn geschiedenis die 

na drie alinea’s strandden. Meestal eindigde zo’n sessie in oprecht maar daarom niet minder 

pathetisch zelfbeklag. Met gemak stuurde ik ellenlange e-mails vanaf de universiteit aan 

vrienden in het buitenland, waarin ik rechttoe rechtaan verhaalde van mijn vallen en opstaan 

in Amsterdam, tot ik uren later bijna van de stoel zonk van flauwheid. Maar solo op mijn 

kamer, zonder ontvanger, was ik overgeleverd aan mijn gedachten, die doelloos rondgingen 

en wanneer ik er een uit had geplukt om op het papier te zetten de moeite van het schrijven 

nauwelijks waard bleek. De deuren van mijn geest mochten dan wijd openstaan, de paden 



tussen de kamers begonnen al sleets te raken, een naargeestige echo van de benauwde 

wandelgangen waaruit mijn jonge studentenbestaan bestond.] 

 

Een dag uit het leven van de schrijver in spe:  

 

14.00 uur: opstaan, naar de douche slenteren 

14.30 uur: ontbijten met krant, koffie en sigaret 

15.30 uur: filosofieboek openslaan, roman lezen 

17.30 uur: iets maken dat lijkt op avondeten 

 

18.00 uur: optioneel: college volgen. Anders; coffeshop bezoeken,  

20.00 uur: vel papier in typemachine stoppen 

20.15: joint opsteken 

20.30: gemeenschappelijke ruimte inlopen 

 

21.00: programma kijken, film volgen, joint rollen 

24.00: herhalingen kijken 

1.00: zappen tussen TMF en MTV 

3.00: naar bed 

 

[Wat de leukste tijd van je leven heet te zijn, ging als volgt:  

 

Rond twee uur ’s middags ontwaakte ik uit een coma, geïnduceerd door een constante reeks 

joints de avond ervoor tot diep in de nacht. Ik slaapwandelde naar de douche, sjokte naar de 

keuken voor mijn ontbijt en begon mijn dag met koffie, een sigaret en – o heerlijkheid – de 

krant. Vervolgens sloeg ik een filosofieboek open, of las een roman in een stoel bij het raam 

op mijn kamer. Ik deed boodschappen en rond zes uur trachtte ik iets te bereiden dat op een 

maaltijd moest lijken. Af en toe had ik avondcollege, maar vaker was ik vrij en stapte dan 

metro in metro uit, kocht hasj in de coffeeshop, stapte metro in metro uit en nestelde me rond 

half negen aan de gemeenschappelijke keukentafel om de eerste joint van de dag te lichten. Er 

woonden twaalf mensen op mijn ‘eenheid’ en rond dat tijdstip was er altijd wel iemand die 

een tv-programma keek – het was mijn idee van huiselijkheid. Vaak volgde een film en rond 

een uur of een bleef ik met enkele andere postouderlijk huis gedeprimeerden over en deden 

we weinig meer dan muziekclips op TMF kijken terwijl ik ieder uur een nieuwe joint 



produceerde – ‘wil iemand?’ voor de vorm vroeg of iemand wilde – maar meestal alleen 

oprookte. Rond drie of vier uur was de honger gestild en kroop ik wezenloos mijn bed in, om 

netjes 8 uur slaap te pakken en om 14 uur opnieuw uit mijn coma te ontwaken.]  

 

Een overdreven beeld? Absoluut. Er waren momenten dat ik ’s ochtends college had, en ’s 

avonds was ik ook wel eens in de campuskroeg te vinden. Maar de eerste maanden waren een 

schoolvoorbeeld van de door schrikdraad geconditioneerde muis die, nu eenmaal de stroom 

van de versperring was en hij kon gaan en staan waar hij wilde, toch de geruststellende 

veiligheid van zijn eigen (twaalf) vierkante meter verkoos. Ik pendelde tussen de drie haltes 

van Uilenstede, de VU en de plek waar ik boodschappen deed, met een enkele uitstap naar de 

coffeeshop. In het besef van mijn uiterst beperkte mobiliteit, die natuurlijk haaks stond op het 

grootse en meeslepende bestaan dat ik diende te leven – dwong ik mezelf om ook eens in de 

coffeeshop te gaan zitten, maar ik voelde me dan zo bekeken en vreemd dat ik mezelf – na 

een acceptabele tijd, die echter als je stoned bent veel ruimer beleefd – weer snel uit de voeten 

maakte. Het kwam zover dat ik een enkele keer de tram uitvluchtte voordat ik mijn 

bestemming had bereikt, omdat ik op een stoel was gaan zitten die laag bij de grond was en 

zodra er mensen naast me kwamen staan en mijn blik niet verder dan hun middel kon reiken, 

ik me zo bedreigd voelde dat de paniek me teveel werd. De optie: opstaan en een andere plek 

zoeken was er niet.  

 

Ik denk dat je zelf flink geblowd moet hebben wil je deze conditie precies begrijpen:  

een hyperverhoogd bewustzijn dat iedere binnenkomende stimulus tegen het licht houdt, de 

informatie scant op alle onderdelen en mogelijke acties, geen van deze opties een neuraal 

overwicht geeft en iedere spontane respons daardoor verhindert. Een kriebel aan je neus word 

een opgave van jewelste omdat je al redenerend maar niet tot de conclusie kunt komen 

wanneer en met welke hand en met welke vinger je aan je reukorgaan gaat krabben en of deze 

actie door omstanders goed- danwel afgekeurd zal worden. De oplopende spanning die deze 

‘loop’ in het systeem geeft, kan alleen nog via een drastische vlucht worden opgelost. In mijn 

Psychologie-boeken kwam ik tot een aardige match met een post-traumatisch stress syndroom 

– overspannen alertheid, paranoia, paniek – maar de afstand tussen dat klinische beeld – die 

droge opsomming van symptomen – en mijn levende angst, werd nooit overbrugd. Ik zag 

mezelf op die momenten vooral als een bange wezel, een mietje, een loser.    

 



In de weekenden ging ik terug naar Heerlen, om daar mijn herwonnen vrijheid uit te buiten 

door tot sluitingstijd in mijn stamkroeg te hangen en nu als volwassene te doen waar ik zin in 

had. We gaven onze avonturen in het bos een vervolg, nu met twee meisjes in ons kielzog, 

waarvan de een haar appel had verruild voor een waterpijp. Die weekenden kon je in ieder 

geval de bink uithangen (geld genoeg) en toch weer lekker veilig thuis zijn. Maar het was niet 

meer als vroeger. Iedereen kwam met verhalen terug die voor jou geen ervaringen waren, 

maar gebeurtenissen met onbekenden. Op maandagochtend ging je met je weekendtas weer 

terug naar je nieuwe plek, die koud en onplezierig was.  

 

Ik wist wel een vangnet te creëren. Er was een vrouw op onze eenheid in Uilenstede komen 

wonen die bij haar handtastelijke man was weggelopen. Ze schonk mij eens een avond een 

paar troostende woorden, die ik beantwoordde met een poëtische kaart, waarop ze mij 

uitnodigde om samen naar de film te gaan – tot mijn ontsteltenis. Echt verlegen was ik nooit 

in de buurt van meisjes, maar bij oudere vrouwen – de scheidslijn was een bepaalde 

zelfverzekerheid en allerlei connotaties die gepaard gingen met het begrip Vrouw: 

onafhankelijk, wereldwijs, seksueel doortastend, kortom, allerlei eigenschappen waar ik als 

amper negentienjarige meende tekort te schieten – werd ik zo bleu als een schaap. De 

aandacht van mijn nieuwe, zes jaar oudere buurvrouw bracht me het schaamrood op de kaken, 

maar tegelijk triggerde ze een viriele trots die mijn bedeesde ego wel degelijk kon gebruiken. 

Na wekenlang nachtelijk muziekclips kijken en stil naast elkaar zitten, liet ze zich uiteindelijk 

kussen, waarop ze kortweg voorstelde om samen te slapen. Die winter slopen we elkaars 

kamer in en uit, het moest natuurlijk – o de schaamte – geheim blijven.  

 

Zonder de genegenheid tussen ons af te doen, het werd mijn eerste langdurige relatie, gaf deze 

zorgvuldig opgebouwde, maar in wezen opportunistische binding ons allebei wat we op dat 

moment nodig hadden. Voor Natalie was ik de veilige jongen die haar geschonden 

vertrouwen in mannen kon herstellen, en voor mij was zij een stabiel platform voor post-

puberale avonturen. Zoals zo vaak vormen relaties kopieën van ouder-kind patronen en mijn 

oudere vriendin diende ook als mikpunt voor mijn gefrustreerde vrijheidsdrang, inclusief het 

wrede spel van aantrekken en afstoten. Om de zoveel tijd verbrak ik zonder omhaal de relatie 

om – ongeveer na 14 dagen – smekend en vaak in allerijl, in het midden van de nacht – bij 

haar terug te keren. Ga weg, maar verlaat me niet.   

 



Ook maakte ik twee nieuwe vrienden. De een bleek de eerste persoon met wie ik in 

Amsterdam woorden had gewisseld. Staand in de rij tijdens de aanvang van de 

introductieweek had Robin een opmerking gemaakt over het ene na het andere sjekkie dat ik 

rolde. Later troffen we elkaar tijdens een borrel van Psychologie, ontdekten met snel stijgend 

enthousiasme onze gedeelde interesse in literatuur en bezegelden onze verwantschap later met 

een uitruil: ik duwde hem mijn map schrijfsels en Ginsbergs Howl in handen, hij leende mij 

zijn slamraps en gedichten, met een cd van Jim Morrisons American Night.   

 

De ander ontmoette ik op een schrijfcursus die ik in het nieuwe jaar deed. Gelanceerd door 

platform Natalie, schreef ik me in voor een korte cursus ‘creatief schrijven’ in het culturele 

centrum van de campus. Mijn eerste ‘verhaal’ was een A4-tje waarin ik mijn ziel en zaligheid 

bloot legde, tot zekere meelij van mijn medecursisten. Daar ontmoette ik Kees. 

Wereldreiziger, rete-belezen, beat onderlegd en antagonist. Kortom, het type dat ik nodig had 

om bewonderend aan te haken. Hij had zelfs al verhalen geschreven, die je kon lezen nota 

bene. Omdat Kees verderop in een flat woonde, cultiveerden we samen onze tot gewoonte 

verstarde passie voor softdrugs. In plaats van de metro te nemen naar het centrum, liep ik nu 

avond na avond met Kees langs de Koetjeslaan, hij lang slungelend, verende tred, ik kort 

benend, richting coffeeshop in Amstelveen, waar we twee dikke hasjtoeters kochten – je 

herkent de verslaafde aan zijn bezorgdheid te weinig te hebben – en ieder voor zich 

consumeerden terwijl we elkaar onze geschiedenissen vertelden.  

 

Het toeval wil dat Robin, die net als ik, Psychologie verruilde voor zijn eigenlijke passie 

Engels, vriend Kees had leren kennen precies op de dag dat deze de brui gaf aan zijn studie 

Engels. Later kwamen we erachter dat we elkaar alledrie kenden, en toen Robin mij vroeg zijn 

nieuwe huisgenoot in een appartement in Oud-West te worden, en ik na iets meer dan een jaar 

de quarantaine van Uilenstede kon verruilen voor de vrolijke chaos van Amsterdam, vormden 

we een, in mijn ogen, droomtrio: de dichter, de schrijver en de filosoof. Samen met mijn 

Bosnisch-Heerlense maat die inmiddels was toegelaten tot de Filmacademie, vormde we later 

een clubje waarbij we elkaar stimuleerden te schrijven.  

 

Dit stond me aan, deze constellatie. Hier was ik voor naar Amsterdam gekomen. Met 

gelijkgestemden van gedachten wisselen over Literatuur en Poezie. We gingen naar 

poëziebijeenkomsten, lazen boeken, schreven elkaar brieven. Ik nam een abonnement op 

NRC – een echte krant – en we verslonden in het weekend alle culturele supplementen en 



boekenbijlages, katerig op de bank. Ik wist welke recensent waar over schreef, ik vergeleek 

boekbesprekingen en maakte me het jargon eigen. Het was mijn doel ‘rete-intellectueel’ te 

worden. Alleen het schrijven zelf bleef me een gruwel. Ik aanbad het idee van de schrijver, 

maar zodra ik dat witte papier onder mijn neus kreeg klapte ik dicht. Juist omdat het een idee 

was, weet ik nu. En de ideeën die je van jezelf hebt zijn je grootste tegenstanders op weg naar 

je doelen.   

 

Ik bewonderde de Beat schrijvers niet alleen om hun boeken, maar uiteraard vooral om hun 

rock en roll levens. Ik keek naar ze als rolmodellen. Om te zien hoe dat moest, leven als een 

schrijver, ging ik verder met waar ik in Heerlen was gebleven en las niet alleen al hun boeken, 

maar ook al hun biografieën. Ik wist op het laatst wie waar wanneer had ontmoet, maar ook 

met welke woorden, wat ze van elkaar gedacht hadden en wie met wie had geslapen. En zo 

keek ik ook voortdurend naar mijn eigen leven. Ik was niet op een willekeurig feestje met die 

en die, neen, ik was op het mogelijk legendarische feest waarop de nieuwe Beat Generation 

ontstond. Ik was niet op een poëziebijeenkomst van een of andere regionale dichter, neen, ik 

was in Berkeley in 1956 toen Ginsberg voor het eerst Howl voordroeg en Kerouac Yeahs en 

Allrights schreeuwend de menigte opzweepte, (ik vond eigenlijk dat ik dat ook eens moest 

doen). Ik was niet op een lezing van een of andere hoogleraar filosofie aan de UvA, neen, ik 

was op de historische avond dat de nieuwe Sartre zijn lezing Existentialisme is een 

humanisme gaf, de deuren omvergelopen werden en een nieuwe beweging werd geboren.  

 

Zo achteraf is het aandoenlijk, maar wat deed het gat tussen fantasie en werkelijkheid af en 

toe pijn en wat kostte het bakken energie om te dichten. Ik was welbeschouwd nooit hier, 

altijd elders. In mijn hoofd. In mijn film. En zolang iedereen meedeed was het leuk, en als 

niet, vaker niet, of als de muze van de drugs niet meer de vleugels gaf om die inspanning te 

leveren, die kloof met geestdrift te dichten, dan was het klote. Dan was het bijna niks. Alsof 

zonder de verdubbeling, zonder de gloed van de mogelijke legendevorming, ik zelf, maar ook 

de mensen om mij heen, nauwelijks iets waard waren.  

 

Tenzij ik schreef. Dat zou dan nog de redding zijn voor dit ‘nietszeggende’ bestaan. Maar hoe 

kon ik schrijven, hoe deden die lui dat in godsnaam door 24/7 drugs te gebruiken en 

geweldige boeken te produceren. Dat schrijven een ambacht was, iets dat je moest leren, wist 

ik wel. Ik wist dat Kerouac voor hij een boek als On the Road schreef al honderdduizenden 

woorden had getikt. Maar ik dacht dat het zo lukraak op papier zou belanden. Als ik een zin 



schreef was dat dus niet een eerste stap, een van de vele op weg naar wellicht een enkele 

goede alinea, neen, het was meteen de ooit beroemde openingszin van de bestseller die de 

generatie van die tijd beslissend definieerde. Mijn streven was zo hoog dat het prozaïsche deel 

van het schrijven me eenvoudigweg ontging.  

 

Een middag zie ik nog zo voor me, ik zie mezelf zitten op de bank, typemachine voor me. Ik 

was gedecideerd gaan zitten, met lust om te schrijven.  

Maar: eerst nog maar een joint.   

Vijf minuten later heb ik Fear and Loathing in Las Vegas opgezet en kijk naar een trippende 

Johnny Depp ter inspiratie voor mijn verhaal. Halverwege de film zie ik mezelf opeens in de 

televisie, ik zie mijn reflectie. Stoned op de bank voor de tv, ’s middags rond een uur of twee, 

terwijl buiten de mussen van het dak vielen van de warmte. En wist ik dat drugs en schrijven 

voor mij niet werkten.  

 

Met dat besef was ik nog niet af van mijn verslaving, maar ik liet op zijn minst die koppeling 

tussen drugs en schrijven los. Er veranderde iets aan het beeld. En dat gaf ruimte aan mezelf 

om te zijn wie ik was. En waar ik voorheen een joint opstak, nam ik nu alcohol. Ontspanning 

en sociale verbondenheid, in plaats van vervreemding en isolement. Geen slechte deal, en dat 

meen ik oprecht. Een kleine gewoonteverandering kan een hoop teweeg brengen.    

Dat kan andersom ook werken: schep een nieuw leven en je oude gewoonten verdwijnen.     

 

Filosofie Magazine 

In een vlaag van daadkracht liep ik een ochtend de kamer van mijn studentendocent binnen 

om te bespreken welke richting ik uit zou gaan met mijn studie. Propedeuse gehaald, en nu? 

‘Toevallig’, zei ze, ‘heb ik zojuist een mail gekregen van een kennis die mij vroeg om 

stagiairs’.   

 

Die stage betrof een project van Filosofie Magazine, een maandblad voor populaire filosofie, 

dat samen met een aantal boekhandels en filosofieclubs een heuse Maand van de Filosofie 

wilde opzetten. Zowel aangemoedigd als geïntimideerd door natalie, we waren inmiddels een 

jaar samen en ik wilde natuurlijk geen bange wezel blijven, besloot ik het te doen. Nerveus 

liep ik het stagegesprek door, en tot mijn verbazing kreeg ik de plek aangewezen. Dolblij was 

ik. Daar zat ik, amper 21, op een echte redactie, in een kantoor op het Damrak nota bene, 

tegenover de Bijenkorf, waar mensen stukken schreven en deadlines hadden en kopij moest 



zakken en door mij bewonderde filosofen over de vloer kwamen. Ik landde in de wereld van 

de publieke filosofie – een wereld van uitgeverijen, boeken en schrijvers. Wat een droom.   

 

En ik dit het goed. We wisten april landelijk te laten uitroepen tot de Maand van de Filosofie 

en organiseerden een eerste Nacht van de Filosofie in Amsterdam. Het bestuur vroeg me om 

als freelancer aan te blijven en  en ik werd gevraagd om als freelancer de tweede Nacht van de 

Filosofie te doen. Bellen, mailen, subsidies, vergaderingen notuleren, lunches, marketing, PR, 

websites bijhouden, communiceren. Ik kreeg zaken voor elkaar en dat gaf na al dat 

gefantaseer en stoned spacen een hoognodige uitbreiding van mijn leefwereld. Ik groeide in 

mijn rol, kreeg zowaar iets dat op zelfvertrouwen leek en verdiende een heus inkomen. 

Opeens was ik van de zonderlinge VU-student op de 13e etage, de succesvolle vooruitloper 

geworden. Iemand die al serieus aan de weg timmerde, terwijl zijn leeftijdgenoten nog zaten 

te blokken voor hun tentamens, een onzeker toekomst in het verschiet. Toen ik na een 

succesvolle tweede nacht werd gevraagd om bij het tijdschrift te komen was mijn ambitie 

opeens een stuk dichter bij de waarheid. Omdat ik parttime werkte en met dealdines te maken 

had, ging ik mezelf steeds meer in de eerste plaats als een werkend persoon zien die zijn 

studie erbij deed.  

 

En ik kreeg nieuwe rolmodellen. Provincialen die het leken te maken in Amsterdam. Die voor 

zichzelf een plek hadden geschapen. En deze club, een leuke club, een indianenclub, regelde 

en ristelde en sjorde de boel bijelkaar. Allemaal een tikje scheefgegroeid en daarom paste het 

zo perfect. Een familie van dysfunctionelen, als een idiote legpuzzel die godswonderlijk leek 

te passen.  

Niks geen stoffige beschouwingen over de derde kritiek van Kant waar je in de collegebanken 

van in slaap dreigde te vallen, al deed je het anders voorkomen. Deze lui wisten wat je kon 

doen met de derde kritiek van kant. Ze wisten het in hun dagelijkse leven, tijdens de lunch, op 

de redactie en in de kroeg. Een scheidslijn die overigens zeer dun was in die tijd.  

 

De overgang naar dit nieuwe leven ging niet zonder slag of stoot. Het nieuwe ritme, waarmee 

ik tijdens mijn stage voor het eerst weer in aanraking kwam, 5 dagen werken 1 dag om te 

shoppen en 1 dag om te rusten, was weer een drilkamp dat ik slecht trok. Terwijl mijn 

zelfvertrouwen groeide, werd ook de onvrede met mezelf opeens iets om onverschrokken aan 

te werken. Uit wrok om dit kleinburgerlijke ritme en door een onverbiddelijke biografie van 

Ludwig Wittgenstein aangespoord, besloot ik om mijn relatie te verbreken en mezelf op zijn 



minst de kans te geven een genie te zijn en het grote schrijven te omarmen. De doeltreffende 

redenering die de Oostenrijkse filosoof mij voorhield was als volgt: als je geen genie was had 

je geen reden van bestaan. Was je wel een genie, dan had je alle reden, ja zelfs de plicht, om 

compromisloos te zijn. Wat erop neerkwam dat je je als een volstrekt egocentrische zak mocht 

gedragen.  

De door Wittgenstein bewonderde denker Otto Weininger schoot zich in het huis van 

Beethoven door zijn borst, omdat hij zichzelf nooit dit genie zag overtreffen – dus wat had het 

leven dan voor zin? Het klinkt misschien te belachelijk voor woorden, maar ik zal de eerste 

jongeman niet zijn met zulke rigoreuze ideeën. De meeste zelfmoordterroristen zijn 

jongemannen van begin twintig – existentiële onzekerheid gepaard met de wens van de jeugd 

om een daad te stellen, het is een linke combinatie.    

 

Mijn grootheid werd meteen op de proef gesteld. Hoewel ik Natalie op geen enkele manier 

betrok in mijn keuze, betekende dat niet dat deze break up me geen moeite kostte. Ik was 

vreselijk gehecht aan haar – die hechting was tegelijk de bron van mijn razernij – maar de pijn 

die ik verwachtte zag ik als een teken van op de goede weg zijn. Waarheid is als een mes 

waarmee je in je buik wroet had ik dapper, haast verlekkerd opgeschreven.  

Deze uiterst egocentrische daad boemerangde keihard in mijn gezicht terug, toen zij ging 

rommelen met een goede vriend. Opnieuw gekweld omdat ik mijn goede vriend niet gunde 

met haar te zijn – ik was toch immers nooit echt verliefd geweest en wilde haar toch niet? En 

ik moest toegeven dat hij mij eigenlijk eindelijk verloste van deze in mijn ogen ongezonde 

band, iets wat mij op eigen kracht keer op keer niet was gelukt.  

 

Na maandenlang peinzen, buikpijn en drinken, bezwoer ik mezelf – en wat was het heerlijk 

om dat te zeggen – nooit meer een dergelijke hechting te willen, zowel in de liefde als in 

vriendschap. Ik maakte mezelf wijs cynisch te zijn geworden, maar erachter school ook 

gemakzucht. Mijn kapotte principes vormden een excuus voor mijn verzoening met de 

maatschappelijke weg. Ze moesten de schuld wegnemen die ik voelde voor mijn ‘geslaagd-

zijn’. Ik verdiende goed, kocht een enorme televisie, een nieuwe computer, ging op reis naar 

New York en Sarajewo, en liet het breed hangen. Zo’n bestaan was zo slecht nog niet: van 

alle gemakken voorzien, waarom die verheven idealen? Waarom jezelf nog pijn doen? En wie 

hield ik voor de gek? Ik keek met half Nederland iedere vrijdag naar Idols, twistte toch zeker 

ook over wie er verdiende te winnen: Jim of Jamai, liet mezelf hetzelfde kapsel aanmeten (dat 



van Jim uiteraard ), en hulde me in compleet met bijpassende outfit (idem). De lezer zal het 

misschien anders zien, maar ik beschouw dit zelf als een van de dieptepunten in mijn leven.   

 

Omdat ik nu een maatschappelijke plek had verworven, leek mijn ‘existentiële’ angst goed 

onder het asfalt te liggen. Toch lekte er in mijn verhalen die ik schreef een fundamentele 

kwestbaarheid door. Ik ging bij de redactie van het faculteitsblad en schreef verhalen over de 

dangling man (het type dat alles bekeek van alle kanten, maar geen commitment kon maken’), 

schreef een stuk over David Lynch dat ik de ‘de horror van het zijn’ betitelde en voor onze 

schrijfclub schreef ik een kort verhaal over een neurotische, anaal-gefixeerde man wiens 

badkamer in opstand komt dat ermee eindigt dat de man middels een explosie te pletter slaat 

op het asfalt. Ik gebruik in dat korte stuk driemaal de metafoor van een weerloze baby.  

 

Van buiten glom ik als een Idol, van binnen bleef de horror. Het routineuze bestaan van de 

maatschappij, mijn ritme dat eindelijk gelijk liep met het gros van de mensen, gaf zeker een 

geruststellende vertrouwdheid met de praktische wereld. Allen in de maat van de metronomie, 

slamdichtte vriend Robin. Dit was de wereld waarin je het maakt.  

Maar toch leek het zo vaak alsof ik deed alsof. Alsof mijn houtje-touwtje spansel ieder 

moment kon bezwijken onder de opkomst van een waarachtiger beweging. Een waarheid die 

als een vuist uit je buik komt en de poppenkast doet instorten, en je tussen de raders en 

mechanieken eindelijk de dwerg in de machinekamer ziet.  

Maar de neurose, de economie van de angst en de straf, wist alles toch iedere keer weer met 

passen en meten in bedwang te houden. Tot de knotsgekke chaos die wij eufemistisch 

verliefdheid noemen daar een einde aan maakte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


