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De onvermijdelijkheid van de realiteit

Als je er achteraf op terugkijkt, zijn twee dingen heel dui-
delijk. Ten eerste is het ontzettend logisch dat alles is gelo-
pen zoals het is gelopen. Ten tweede is het ondenkbaar dat 
iemand zich toen zelfs maar had kunnen voorstellen dat de 
dingen zouden lopen zoals ze zouden gaan lopen.

Dat zit zo.
De dingen zijn wat ze zijn. Daar valt weinig tegen in te 

brengen. Alles wat gebeurd is in de voorbije pakweg drie 
jaar, is daadwerkelijk gebeurd. En niets anders. Waar je nu 
staat is het gevolg van alles wat achter je ligt, en wat achter 
je ligt heeft je gebracht waar je staat, en nergens anders. Er 
is maar één realiteit. Daar moeten we trouwens allemaal 
mee leven.

Dat niemand had kunnen voorspellen wat zou gaan 
gebeuren, is echter even logisch. Want enkel achteraf kun 
je snappen wat er heeft gespeeld, en inzien dat het niet 
anders had kunnen lopen. Dat klinkt misschien vaag, 
maar het is belangrijk dat je de onvermijdelijkheid van de 
realiteit durft te omarmen. Misschien is een voorbeeld 
leuker.
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Gooi een steen de lucht in, en het moment dat je hand 
die steen loslaat, is de realiteit van het traject van die steen 
al onvermijdelijk. Die vloeit namelijk voort uit de manier 
van werpen, de vorm van de steen, de lucht, de eventuele 
wegduikende vlinders die de steen onderweg zal tegen-
komen, de boom waartegen hij zal afketsen, en het opper-
vlak waarop de steen uiteindelijk zal landen. Geen enkele 
wetenschapper zal er ooit in slagen bij het vertrek van de 
steen te zeggen waar hij precies zal neerkomen. Maar zodra 
hij gevallen is, zal iemand met veel tijd en toewijding wel 
kunnen zeggen hoe dat exact gebeurd is, en welke wetten 
daarin een rol hebben gespeeld. Hoe het in het universum 
besloten lag dat de steen negentien keer rond zijn eigen as 
zou draaien, met de scherpe kant tegen een vrij gladde 
plek boomschors zou belanden op een hoogte van één 
meter en drieënnegentig centimeter, om dan lichtjes te 
worden afgeremd door het hoge gras op het drie procent 
naar linksonderen glooiende oppervlak. Een heel deskun-
dige onderzoeker zou er misschien nog in geslaagd zijn te 
zeggen waar de steen ongeveer zou landen, abstractie 
makend van de onzekere parameters. Maar de realiteit is 
binair. Het is zo of het is niet zo. ‘Bijna’ heeft geen waarde.

Zo is het ook met het verhaal tussen de twee hier cru-
ciale momenten. Namelijk jij die op de sofa zit, en jij die op 
de sofa zit. Elke kwibus zou tussen die twee momentopna-
mes een kleine geschiedenis kunnen schrijven. Je bent naar 
de wc of op wereldreis geweest. Je bent opgestaan en ge -
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woon weer lekker gaan zitten. Of je bent opgestaan, hebt 
tien jaar gewerkt aan een teletijdmachine en hebt jezelf 
terug naar je nulpunt geknald, gewoon omdat het kon. 
Dat zijn allemaal relatief plausibele realiteiten. Maar er is 
slechts één echte realiteit. En dat die er een zou zijn die 
ging bestaan uit twee begrafenissen, twee kiwi’s, enkele 
korte trans-Atlantische trips, affaires en een kapotte was-
machine, was nog door niemand te voorspellen. En dat is 
doodnormaal. Want de eerste keer dat je Sarah zag, wees 
niets erop dat ze een wezenlijk deel van je bestaan zou uit-
maken. Meer zelfs, alles leek zo doordeweeks en onbedui-
dend dat eerder het tegendeel logisch had geleken.

Het was zondagavond en je zat op de sofa. Je had honger en 
je wist nog niet goed hoe je dat probleem zou oplossen. 
Eén mogelijkheid was gewoon naar bed te gaan, in de hoop 
’s nachts niet wakker te worden met een misselijkmakend 
hongergevoel dat je zou verhinderen verder te slapen. Een 
andere was de wereld tegemoet te treden en iets te eten. 
De slinger sloeg uiteindelijk over in het voordeel van de 
tweede optie. Het was namelijk die waar je niet echt spijt 
van kon krijgen, en dat was meestal de beste keuze. Luiheid 
is de vijand, maar ook een vriend die er altijd voor je is. Met 
grote tegenzin stond je op en trok je de deur open. Pizza 
lag het meest voor de hand. Die kon je gewoon afhalen en 
in de warme cocon van je appartement opeten terwijl je 
naar de tv keek. Je liep een honderdtal meter, meer kan het 
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niet geweest zijn, en ging naar binnen. Een belletje en die 
geur. Je kende de menukaart al vanbuiten, en eigenlijk had 
die er nooit echt toe gedaan. Je wist wat je wilde. Arti-
sjokken. Zoals altijd. Om mee te nemen. Ook zoals altijd. 
Je was zo iemand.

De wachtrij bestond uit twee mensen, jij en het meisje 
voor je, dat ook net op het punt stond te bestellen. ‘Arti-
sjokken’, hoorde je haar zeggen. Dan keek ze even vertwij-
feld om zich heen en zei: ‘Ik eet ’m hier wel op.’ Ze ging 
zitten en haalde een boek uit haar tas. Je kon niet zien wat 
het was. Dat ze kon lezen, daar was je al van uitgegaan. En 
dat ze las, was goed. Maar het kon nog steeds dat ze die 
vaardigheid verspilde aan letters die het lezen niet waard 
waren. Jij was aan de beurt. ‘Artisjokken, om mee te ne -
men?’ vroeg de man van het restaurant vriendelijk. ‘Nee,’ 
zei je, ‘ik eet ’m hier wel op.’ Je ging zitten. Een tafeltje met 
zicht op haar.

Terwijl je wachtte op je pizza, die gelijktijdig met de 
hare werd bereid en de oven in ging, hield je haar nauwlet-
tend in de gaten. Hoe ze bewoog en hoe ze zat. Ze droeg 
een mouwloos T-shirt in een kleur die het midden hield 
tussen roze en oranje. Ze zat op een zestal meter van je, en 
je keek naar de bovenkant van haar rug. Haar rug was 
mooi. Niet perfect, maar haar huid was egaal en licht-
gebruind. De ruggengraat liet zich heel lichtjes zien, en het 
beviel je hoe haar schouders een klein beetje blonken on -
der het tl-licht van het restaurant. Hele dunne donsharen 
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die je enkel met je ogen kon voelen, niet met je vingers. Ze 
had een hoge blonde paardenstaart, zoals volleybalsters 
of hockeymeisjes die hebben. Het was het soort verering 
annex geilheid dat je elke dag wel meerdere keren voelde 
voor een meisje of vrouw, en dat steeds van voorbijgaande 
aard was. Je kon dus nog niets vermoeden. Je gedachten 
dwaalden af.

Na je pizza stond je op en verliet je vriendelijk zwaaiend 
de zaak. Je vroeg je af of ze je had opgemerkt. Later zou ze 
zeggen van wel. Je wandelde naar huis langs de supermarkt 
waar je nog honderden keren eten zou kopen om voor 
haar klaar te maken. Je wandelde het appartement binnen 
waar jullie later samen zouden wonen. De gang met de 
zwarte tegel die ze nog zou breken. Hadden ze je daar op 
dat moment staande gehouden en je dat allemaal verteld, 
je zou het nooit geloofd hebben. En toch zou het zo zijn, 
want de wet van het universum was dan wel hard, het was 
wel de wet.
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De eerste zeven dagen

De dagen erop verliepen zonder dat je er veel erg in had. 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de weken, maanden en zelfs 
jaren. Er waren wel momenten en gebeurtenissen die, als 
er een tijdlijn van zou worden gemaakt, als meer of minder 
significant voor je verdere levensloop konden worden 
bestempeld. Maar geen enkele zichzelf serieus nemen-
 de historicus zou zich ooit van je biografie kwijten, dus de 
vraag was niet echt relevant. Als je erop terugkeek, pro-
beerde je je soms in te beelden hoe je die tijd exact had 
ingevuld. Je was ervan overtuigd dat je Sarah nog wel eens 
had gezien, maar waar en wanneer was bijzonder vaag. Het 
stond wel vast dat ze niet eens een bijrol had gespeeld, 
maar hooguit hier en daar had gefigureerd. De twee lijnen 
van jullie levens hadden elkaar af en toe geraakt, maar het 
waren grillige bewegingen waarvan niet te voorzien was 
dat ze ooit voor een bepaalde tijd parallel zouden lopen. 
Het toeval is op zijn sterkst als het er logisch uitziet.

Je leven kabbelde gewoon verder. Je studeerde af, je 
zocht werk, je vond werk, je werkte. De stad was klein 
maar groot genoeg, en groot maar klein genoeg. Het was 
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een periode van overvloed. Je verdiende niet bepaald veel, 
maar het was wel het soort loon waarvan je veronder-
steld werd een huur te kunnen betalen en x-aantal kinde-
ren groot te kunnen brengen. Dat laatste hoefde je alvast 
niet te doen, dus je had meer dan genoeg. De overvloed 
leek zich op veel manieren te manifesteren. Alles was veel, 
wat niet betekende dat het ooit genoeg was.

De drang om die veelheid te botvieren manifesteerde 
zich ook in je verhouding tot meisjes en vrouwen. Ech-
te  relaties waren er nooit, maar altijd had je wel ergens 
iets gaande. De ene keer ter ontkenning van je zelfbeeld, 
een andere keer ter bevestiging ervan. Francis vond het 
een zwakte. Het was sterker dan jezelf, maar je gaf je graag 
over.

Professioneel ging het je ook voor de wind. Je slaagde er 
bijzonder goed in om te doen alsof je wist wat je deed, en 
dat werkte aanstekelijk. De uitgeverij waar je voor werkte, 
had ooit op een vergadering besloten kansen te geven aan 
jonge mensen en ook beter naar hen te luisteren. Om bij te 
blijven. Al die dingen werden in de praktijk omgezet met 
jou als lijdend voorwerp. Je liet het je welgevallen. Je werd 
gerespecteerd om je zogeheten expertise, en je had zowaar 
echte zeggenschap in het reilen en zeilen van het bedrijf. Je 
allereerste wapenfeit was succesvol gebleken. Je had een 
werk van een jonge auteur aangebracht en dat was een 
best seller geworden. Sindsdien stond je geboekstaafd als 
iemand met een neus voor opkomend talent. Ze hadden je 
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grotendeels van je initiële taken als redacteur ontheven 
om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe auteurs. 
Eigenlijk bestond je job erin om manuscripten te lezen en 
de goede te bezorgen aan je chefs. Filteren. Dat vergde 
zogezegd heel wat leeswerk, waarvoor je dan ook de no -
dige tijd kreeg. Je hoefde maar één dag per week op kan-
toor te zijn. In de praktijk kwam het er echter op neer dat 
je dikwijls maar halve bladzijden las van wat de uitgeverij 
toegestuurd kreeg. Dat was in vijfennegentig procent van 
de gevallen al genoeg om te weten of het iets zou kunnen 
worden. Je zocht naar parels in een berg stront, maar er 
werd gedaan alsof dat geen makkelijke opdracht was. Om 
de zoveel tijd duikelde je dan iets nieuws op, en zo kon je 
dat leven blijven onderhouden. Je werd behandeld alsof je 
de toekomst van de uitgeverij was, een rastalent in de sec-
tor. Je begon het soms zelf te geloven. Je kon je in elk geval 
niet inbeelden dat je een andere baan zou hebben. De lite-
ratuur had je altijd kunnen boeien, en wanneer iemand 
met behulp van amper zesentwintig letters en een stuk of 
wat leestekens een kunstwerkje had gefabriceerd, kon je 
daar nog steeds oprecht enthousiast over zijn. De taal had 
de sterkte van de eenvoud en de duidelijkheid. Het was 
een van de weinige dingen die je echt begreep. Als je iets 
met verzekeringen of airconditioning gedaan zou hebben, 
dan was je al lang gek geworden. Misschien dat je het nu 
ook wel aan het worden was, maar het verliep langzaam 
genoeg om niet echt merkbaar te zijn.
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Het appelleerde ook aan je omgeving. ‘Wat een boei-
ende sector’, zeiden ze dan, alsof je dagelijks baadde in een 
artistiek welbehagen en je kon omringen met de interes-
santste mensen. Het vreemdste aan de hele situatie vond je 
nog dat je jezelf erin had weten te manoeuvreren. Het was 
het soort leven dat eigenlijk perfect voor je was, en je vond 
het bijna storend dat het zo weinig moeite had gekost om 
het te bereiken. Nog lastiger was het om te weten te komen 
wat de volgende stap nu kon zijn. Welk gesternte je nu 
diende te scheppen. Hoe zou God zich gevoeld hebben op 
de achtste dag?
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De grote verhalen

Een van de weinige constanten in je leven van de laatste 
zoveel jaar was Francis geweest. Niet dat je die altijd even 
vaak had gezien. Maar de band werd wel onderhouden 
door beide partijen, op een zo pragmatisch mogelijke 
manier. Jullie liepen elkaars deur niet plat en belden 
elkaar ook nooit zonder concrete reden. Maar als er iets 
besproken moest worden, dan waren jullie voor elkaar 
de logische keuze. Hij was de enige persoon die je geen 
hand, kus of zelfs begroeting gaf wanneer je hem zag. 
Alsof jullie elkaar ooit één keer hadden begroet en de 
ontmoeting was blijven duren. Met de nodige tussen-
pozen natuurlijk, maar toch een soort van constante 
vriendschap. Als jullie ergens samen koffie aan het drin-
ken waren, kon het opeens ge  beuren dat een van beiden 
opstond en zei dat hij nog er  gens moest zijn. Geen 
afscheid, geen gedoe. Gewoon, de weg vervolgen. Het 
was de opperste staat van vriendschap. Enkel over din-
gen praten die er wezenlijk toe deden. De zwaarste on -
derwerpen tijdens het joggen. Over wat stond te gebeu-
ren, of wat fout liep. En over vrouwen. Gewoon zitten 
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zwijgen deden jullie ook vaak. Je had eens in een boek 
gelezen dat dat mocht.

Francis was al duizend jaar samen met Susan. Jij vond 
dat best, hoewel je nooit echt helemaal had begrepen 
waarom. Op de keper beschouwd waren ze een fijn kop-
pel, dat bestond uit twee fijne mensen. Maar de echte, 
diepe connectie tussen de twee had je nooit kunnen zien 
of voelen. Ze waren geen team. Ze vormden geen samen-
zwering. Ze waren niet voor elkaar gemaakt, en waar-
schijnlijk zou geen van beiden dat ooit ook maar be  weren. 
Dat hadden ze wel gemeen. En ze hadden het goed samen, 
de ruzies waren naar Francis’ zeggen zowel op kwantita-
tief als op kwalitatief vlak te verwaarlozen. Een oké kop-
pel dus. Nor maal. Hoewel je goed wist dat Francis iets 
miste. Dat hij het prima vond en dat het een rationele 
keuze was om met Susan samen te zijn. Maar dat hij toch 
voort durend schipperde tussen een soort te  vredenheid 
met wat hij had en een wanhopig smachten naar meer 
spektakel, spanning en passie. Hij was een ra  tionele ma -
chine, en dit soort strijd met zichzelf maakte hem bij  zon-
der menselijk. Je stuitte soms op zijn grenzen. Hij stuitte 
voortdurend op zichzelf.

Wat hem in die tijd het meest definieerde, was dat hij 
een verhaal zocht. Hij was op een blauwe maandag op -
gestaan met het voornemen om schrijver te worden. Hij 
had nog niets geschreven, maar was wel al schrijver. Het 
was de verkeerde volgorde, maar dat leek hem niet te 
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deren. Hij had al ontelbare uren voor een wit blad gezeten, 
dat wel. Dus in die zin was hij een schrijver, zelfs tot in de 
diepste essentie. Maar veel verder dan enkele zinnen die 
hij later weer verwijderde, kwam hij zelden of nooit. Soms 
vertelde hij je enthousiast dat hij een idee had. En dat hij er 
nog niet veel over kon zeggen, maar dat hij wist dat hij nu 
echt vertrokken was. ‘De grote lijn heb ik, nu nog enkel 
inkleuren.’ Enkele dagen later was hij dan weer nergens. 
Hij wilde grote verhalen vertellen, maar die waren al alle-
maal verteld. Hij wilde nieuwe wegen op gaan met de lite-
ratuur, maar die waren al allemaal ingeslagen. Jij kon het 
weten. De bochten waarin sommige mensen zich wrongen 
om toch maar iets op papier te krijgen, om dat dan uitein-
delijk op jouw bureau te laten verschijnen. Het was soms 
aandoenlijk. Je vroeg je af waarom iemand er überhaupt 
ooit nog aan begon.

Natuurlijk, Francis was hoegenaamd geen idioot. Hij 
was intellectueel je gelijke of zelfs meerdere, dus je lachte 
niet om dat idee van hem. Je dacht dat als iemand het ge -
daan zou krijgen, het dan toch iemand zoals hij zou zijn. 
Niet een of andere nitwit die als kind te vaak te horen had 
gekregen dat hij speciaal was en alles kon wat hij maar 
wilde. Op een bepaalde manier was hij even intensief op 
zoek naar een verhaal als jij. Alleen wilde hij het zelf schrij-
ven. Jij wilde het gewoon lezen. En er dan eventueel geld 
mee verdienen en/of carrière door maken. Francis was veel 
meer dan jij uit het juiste hout gesneden.
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Je had ooit eens met Francis en Susan in de wagen geze-
ten en ergens door een onooglijk dorp gereden. Voor een 
van de huizen stond een soort lijkwagen, die eigenlijk 
meer op een verkleed bestelwagentje leek. Ernaast ston-
den drie jonge mannen, allen ergens in de twintig. Allemaal 
hetzelfde ronde hoofd, duidelijk broers. Ze waren in een 
grijs pak geduwd dat ze overduidelijk enkel voor derge-
lijke speciale aangelegenheden droegen. Susan, een stads-
mens, had erom gelachen. ‘Moet je die stumperds zien.’ 
Maar jij en Francis hadden elkaar aangekeken. Dit waren 
zaken waar jullie beiden moeite mee hadden. Ze waren te 
kwetsbaar. Jullie konden je allebei indenken hoe die forse 
lichamen waren behept met kleine hersenen en grote 
gevoelens. Hoe die jongens net hun moeder hadden ver-
loren en hoe dat grijze pak, dat hun volledig fout zat, de 
enige manier was waarop ze hun rouw dachten te kunnen 
kanaliseren. Het witte hemd waarmee ze de vorige maand 
allicht nog met een bloeddoorlopen gezicht hadden staan 
dansen op een boerenfeest. Gelige zweetplekken onder de 
oksels, stampvoetend, en genoeg bier om een veulen mee 
om te leggen. En toen, daar, met de handen gevouwen, 
denkend aan hun moeder. Een vader die ’s morgens de 
beesten nog eten had gegeven. Zij die ’s avonds nog stil-
zwijgend balen hooi op een kar zouden lepelen. Het zou 
een uur duren voordat Francis weer een woord zou zeg-
gen. Je bewonderde dat. Of had er toch zeker het grootste 
respect voor.
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