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P RO LO O G

Wat is er mis met mij?
Mijn stem trilt. Ik stotter lichtjes. ‘H-hallo’, zeg ik. Jef 

antwoordt niet, hij kijkt me doodleuk aan. In zijn rechter-
hand bengelt een robot.

De tuin van het huis waar Jef woont, is met een slappe 
koord van een wei gescheiden. In de wei draaft een paard. 
Kastanjebruin, knikkers van ogen.

Houterig steek ik mijn vlakke hand omhoog. Het is mijn 
vaste begroeting bij kinderen en telkens weer voel ik me 
een idioot.

Ik wacht op een high five van Jef. Om eerlijk te zijn reken 
ik eerder op een vloek, een schreeuw, een wilde zwaai van 
arm of hoofd. Er gebeurt niets.

Bij mezelf bespeur ik zenuwachtigheid. Hoe moet ik me 
tegenover Jef gedragen? Wat weet ik over zijn aandoening? 
Waarom sta ik hier opeens zo te knoeien?

Jef is acht en heeft een zware vorm van het syndroom 
van Gilles de la Tourette; autisme en een obsessief-com-
pulsieve stoornis (OCD) erbovenop, goed voor een einde-
loze stroom dwanggedachten en -handelingen.

Gerrit is hoe hij zijn tourette noemt. Gerrit is geen denk-
beeldig vriendje dat na de kindertijd geruisloos verdwijnt; 
hij en Jef zijn levenslang tot elkaar veroordeeld.

Voor het eerst sinds de diagnose kijk ik de jongen in de 
ogen. Jefs vader, docent en muzikant Jan Swerts, is een 
vriend. De voorbije maanden heeft hij me vaak over zijn 
zoon verteld. Hij omschreef hem als een willoos slachtoffer 
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van lukrake hersenprikkels; ze laten hem knorren, spuwen 
en grimassen trekken, slaan, gillen en onverwachts pirouet-
ten maken. ‘Hij zit gevangen in een lijf waarvan de hardware 
probleemloos werkt, maar de software flink is aangetast’, 
zei Jan. Tegelijk bestempelde hij Jef als een pientere jongen. 
Gevoelig, taalvaardig. ‘Dat is misschien nog het ergste, dat 
hij ten volle beseft wat er met hem aan de hand is.’

In mijn hoofd heb ik door Jans verhalen een beeld in 
 elkaar geschroefd: dat van een jongetje zonder zelfcontrole, 
even onvoorspelbaar als aandoenlijk. Na één oogopslag 
valt dat geestelijke maaksel in scherven uiteen. Jef blijkt 
levendig, vrolijk, onbevangen. Op geen enkele manier be-
zwaard.

Het paard komt tot stilstand, de manen deinen langs de 
schoft. Er gaat een sensuele kracht van het dier uit.

Jef opent zijn armen en omhelst me.
‘Hoi’, zegt hij.
‘B-bedankt’, stamel ik.
De accolade ontroert me. Met zijn knuffel helpt Jef me 

over mijn angsten heen. Ik pijnig mijn hersenen om iets te 
verzinnen dat ik kan zeggen, maar Jef draait zich om en 
stuift weg. Hij wil niet door vreemde mannen worden be-
dankt. Hij wil met zijn robot spelen.

— 

Een op de honderd heeft tourette. In België alleen al gaat 
het om meer dan honderdduizend mensen, evenveel als er 
inwoners zijn in Brugge of Leuven. Maar waar zitten ze 
verstopt?
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Voor zover ik weet, zijn er in dit land geen beroemd-
heden met tourette. Geen boegbeelden, geen rolmodellen. 
Veel BV’s hebben zich de voorbije jaren geout, als homo-
seksueel, transgender, slachtoffer van seksueel misbruik. 
Maar een Bekende Touretter and proud to be one is er niet.

Voor mijn ontmoeting met Jef had ik er nooit bij stil-
gestaan. Tourette was voor mij weinig meer dan vloeken 
en schelden; een zeldzaam fenomeen, dacht ik. Maar Jef 
drukte me met de neus op de feiten. Een hele bevolkings-
groep ontglipt onze aandacht en niemand die erom maalt. 
Hoe komt het dat we er zo weinig over weten? En waarom 
is ons beeld van Gerrit zo karikaturaal?

Jef zag er normaal uit, maar wat is dat, normaal? Is het 
normaal dat hij op een zonnige middag binnen wilde spe-
len? Dat hij me omhelsde, ook al kent hij me nauwelijks? 
Dat ik stotterde en twijfelde, tegenover de zoon van een 
vriend?

Ik had een parade van knotsgekke handelingen ver-
wacht, geen knuffel. Op weg naar huis realiseerde ik me 
dat mijn standpunten over normaliteit nooit fatsoenlijk aan 
de praktijk zijn getoetst. Boeken lezen, reizen, bewegen en 
leren, allemaal goed en wel, maar in de tuin van Jan en Jef 
bleek mijn referentiekader kleiner en stugger dan ik al die 
jaren had verondersteld.

Alles welbeschouwd is het te gek voor woorden: ik ont-
moet een jongen van acht en ik raak verstrikt in een kluwen 
van vooroordelen. Ben ik zelf wel normaal?

Eenmaal thuis wil ik mijn gedrag tegenover Jef beter be-
grijpen. Om mijn onwetendheid over tourette uit te vlak-
ken haal ik twee boeken van Oliver Sacks in huis. De Britse 
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neuroloog is bekend van zijn haarfijne beschrijvingen van 
de belevingswereld van zijn patiënten, of ze nu migraine 
of kleurenblindheid hebben, slaapziekte of parkinson. Nie-
mand heeft meer over tourette geschreven dan Sacks.

‘Tot voor kort werd het syndroom opvallend zelden ge-
diagnosticeerd en was het zelfs bij medici onbekend’, lees 
ik in Een antropoloog op Mars, uit 1995. ‘De mensen stelden 
zelf hun diagnose, of vrienden en familie deden het, nadat 
ze er in de media iets over gezien of gelezen hadden. Ik 
weet zelfs van een medicus, een chirurg uit Louisiana, bij 
wie de diagnose werd gesteld door een van zijn eigen pa-
tiënten.’

In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt 
Sacks dat hij in 1971 voor het eerst iemand met tourette zag. 
Witty Ticcy Ray, een man van vierentwintig ‘die niet op 
straat kon lopen zonder dat iedereen hem aangaapte’. 
‘Sinds hij de universiteit had verlaten was hij uit een dozijn 
baantjes ontslagen, altijd vanwege zijn tics, nooit omdat hij 
zijn werk niet goed deed. Hij merkte dat zijn huwelijk be-
dreigd werd doordat er in ogenblikken van seksuele op-
winding steeds uitroepen als “klere”, “klote” en krachtiger 
obsceniteiten bij hem opwelden.’

Sacks was ontzettend geboeid door de snel opeenvol-
gende tics, de vliegensvlugge gedachtesprongen en ge-
vatheid, de manieren die Ray had gevonden om met zijn 
tourette om te gaan. ‘Onder de uitgelaten, impulsieve, 
clown achtige buitenkant was hij een diep ernstig mens; en 
ook een wanhopig mens.’

De dag na zijn kennismaking met Witty Ticcy Ray kreeg 
Sacks in de straten van New York minstens drie andere 
touretters in het vizier, de dag erna nog eens twee. ‘Ik was 
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stomverbaasd, want het syndroom zou uitzonderlijk zeld-
zaam zijn.’ Hij had gelezen dat een op een miljoen tourette 
heeft en toch had hij binnen het uur drie gevallen gezien. 
Was het mogelijk dat het geen curiosum was, maar vaak 
voorkwam, ‘duizendmaal vaker dan men vroeger aannam?’.

Voortgestuwd door zijn grenzeloze nieuwsgierigheid 
kwam Sacks erachter dat er schrijvers, wiskundigen en mu-
zikanten met tourette zijn, acteurs, bouwvakkers, maat-
schappelijk werkers, monteurs en atleten. ‘Men zou denken 
dat veel beroepen ontoegankelijk waren voor iemand met 
uitgebreide tics of merkwaardige, potsierlijke gedragingen, 
maar dat lijkt niet het geval.’

Jef wil later duiker worden, weet ik van Jan. Uit de diep-
ste zeeën wil hij schatten naar boven halen. Is die jongens-
droom haalbaar? Of zal Gerrit hem de weg versperren? 
Welke andere mogelijkheden heeft hij? Muzikant of leraar, 
zoals zijn vader? Kapper, machinist, komiek? Voetballer? 
En op welke barrières zal hij botsen? De vragen spoken 
dagen door mijn hoofd.

— 

Jan en ik zien elkaar terug voor een wandeling door het 
natuurgebied Connecterra, een stukje Nieuw-Zeeland in 
Maasmechelen. De steenkoolmijn van toen is vandaag een 
landschap van bossen en meren.

Hijgend en puffend beklimmen we de hoogste steen-
berg. Wolken jagen langs de hemel. De Maas is niet meer 
dan een krul op het canvas.

‘Hoe is het met Jef?’ vraag ik.
‘Gaat wel’, antwoordt Jan.
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‘Hoe bedoel je?’
‘De laatste weken heeft hij amper tics.’
‘Goed nieuws.’
Stilte.
Jan kan zijn teleurstelling nauwelijks verbergen. ‘Niets 

is zo onvoorspelbaar als tourette’, zegt hij. ‘Dat bleek gis-
teravond nog maar eens.’

Uit het niets brak Jef zijn tablet bijna in tweeën. Hij was 
er rustig mee aan het spelen toen hij een driftaanval kreeg. 
‘Met al zijn kracht trok hij eraan, zo hard dat er van links 
naar rechts een barst over het scherm liep.’ Jef was on-
troostbaar, woedend op Gerrit, de verborgen schuldige.

Na de wandeling knabbel ik met Jan en Jef van een kaas-
plank. Tussen noten, druiven en rozijnen liggen partjes in 
uiteenlopende kleuren en texturen. Op de partjes zijn tan-
denstokers geprikt. Aan de tandenstokers kleven vlaggetjes.

Rode wijn en pompoensoep blussen de scherpste sma-
ken. Jef worstelt met zijn lepel. Ongecontroleerd schieten 
zijn armen alle kanten uit. Binnen de kortste keren is het 
eiken tafelblad met oranje soepvlekken besmeurd. Het lijkt 
wel action painting.

‘Mijn special effects irriteren me weer’, zegt Jef. Special 
effects, niet tics. ‘Mag ik van tafel?’ Hulp wil hij niet. ‘Ik ben 
geen klein kind.’

Bij het afscheid knuffelt hij me innig. Hij zet er zelfs de 
tv voor stil. Transformers speelt, zijn lievelingsreeks. Over 
buitenaardse robots.
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DE PAPEGAAI VAN 
BOHAN

Vriendschap is als een spelletje Memory. Je leven lang draai 
je kaartjes om; eerst op goed geluk en achteloos, dan met 
steeds grotere nauwkeurigheid. Tot je op twee gelijke kan-
ten botst.

Mijn vriendenkring overschouwend zie ik enkele tref-
fende overeenkomsten. Een ervan is wat Midas Dekkers in 
De vergankelijkheid het ruïnegevoel noemt, de mengeling 
van weemoed, opwinding en nieuwsgierigheid bij het zien 
van een vervallen tempel, een vrouwtje met nog één tand, 
een fragment van een verloren gedicht.

Het gevoel is volgens Dekkers duidelijk te lokaliseren 
in de buikstreek. Het heeft dezelfde heilzame uitwerking 
als turen in een haardvuur of luisteren naar het klotsen van 
de golven. Veel glorie is nu eenmaal op haar best als ze aan 
het vergaan is, schrijft hij. Zoals een muis enkele dagen na 
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haar dood weer tot leven komt door het gekrioel van 
maden, is ontbinding verandering en verandering is leven.

Ook Jan was dat ruïnegevoel lang genegen. Getuige titel 
en opzet van zijn tweede plaat, die hij in het voorjaar van 
2013 uitbrengt: Anatomie van de melancholie. Weemoedige 
pianomuziek, elk nummer opgedragen aan een schrijver of 
kunstenaar van wie het werk wordt gekenmerkt door een 
hang naar melancholie en vergankelijkheid. Van Jotie 
T’Hooft tot Thierry De Cordier en van Wim Mertens tot 
Luc De Vos. Aan de vooravond van een reeks concerten die 
hem in de AB in Brussel en de Vooruit in Gent brengt, in-
terview ik Jan in Tante Julia, een herberg in het Limburgse 
Stevoort. We blijken een liefde voor De Rode Ridder en Stef 
Bos te delen, voor lange wandelingen en ‘allenigheid’.

Na het interview blijven we elkaar ontmoeten. Schouder 
aan schouder wandelen we door dorpjes als Heks, Jezus-
Eik en Hellebecq. We vullen elkaar mooi aan. Zijn flux de 
bouche trekt mijn gehakkel recht.

Een terugkerend onderwerp is Jans geloof in bildung. 
Als lerarenopleider aan de UC Leuven-Limburg ijvert hij 
er al jaren voor om studenten minder te betuttelen en intel-
lectueel meer te prikkelen. Al lezend en peinzend moet je 
kennis vergaren, zegt hij meer dan eens, en met die ken-
nis kun je de wereld benaderen. ‘Scholen moeten verbor-
gen schatten aanbieden, kapstokken en handvatten, zeker 
nu de aanwezige informatie versplinterd en in angstaan-
jagende bulk door de mobiele apparaten gutst.’

Hij stelt me aan zijn kinderen voor, een stap die je nooit 
zomaar zet. In de tuin staat een trampoline. Jan en Jef, dan 
vijf, hollen achter elkaar aan. Dochter Marie, twee jaar jon-
ger dan Jef, is in een kleurboek verzonken. Ik lik aan een 
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ijsje terwijl ik op Jans telefoon naar ‘Gold in Them Hills’ 
van Ron Sexsmith luister.

Jef cirkelt rond zijn vader als een planeet rond de zon. 
Na het dollen in de tuin maakt hij ruzie met zijn zus. Ze 
vechten voor een plekje op de bank, elk met een knuffeldier 
in de hand. Maar luid of wispelturig, de twee eigenschap-
pen die me bij kinderen het meest storen? Niets daarvan.

Jan heeft zijn zaakjes mooi op orde. In mijn ogen is hij 
een zelfverzekerde en bevlogen man, een kwinkslag nooit 
veraf. Tot op een woensdagochtend een e-mail mijn post-
bus ramt. ‘We hebben net ontdekt dat onze zoon tourette 
heeft. Dit gaat mij ontbinden.’

Afzender: Jan.
Niet lang erna krijgt ook Jan een diagnose. Hij blijkt as-

perger te hebben, een neurologische aandoening die zich 
vooral uit in een neiging tot vaste gewoonten, hypersensiti-
viteit, gemakkelijk opgaan in een fantasiewereld en een 
voorkeur voor bezigheden met een sterk herhalend karakter.

Het is alsof iemand van bovenaf toekijkend dacht, sar-
donische grijns om de mond: we gaan die Swerts eens goed 
te grazen nemen. Net dat waar Jan de grootste afkeer van 
heeft, wordt in zijn zoon ingeplant: onvast en niet te be-
heersen geluid, van het blaffen van een verre hond tot het 
getik van een radiator. ‘Je kan verhuizen uit een lawaaierig 
huis of oordopjes dragen tegen een snurkend lief’, zegt hij 
me vlak na de dubbele diagnose. ‘Maar hoe ontkom je aan 
de tics van je eigen vlees en bloed?’

— 
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Ruim twee jaar na onze kennismaking in Tante Julia heeft 
Jan een opvolger voor Anatomie van de melancholie klaar. 
De plaat heet Schaduwland en is geïnspireerd op de tourette-
diagnose van Jef, maar meer nog op de gitzwarte maanden 
erna. Ze is ruwer dan haar voorganger, snijdt dieper. Als 
decor voor een nieuw interview stelt Jan Les Dolimarts 
voor, een verlaten bungalowpark in Bohan.

‘Waarom daar?’
‘Ik wil je tonen waar ik perverse troost vond.’

Bohan is een dorpje in de linkerbenedenhoek van België. 
Kronkelend steekt de Semois er de grens met Frankrijk 
over. In de jaren zestig en zeventig zochten duizenden 
Vlaamse families er vakantiegeluk. Met een bowlingbaan, 
een minigolfterrein en een boerderij met herten en wilde 
zwijnen was Les Dolimarts een luilekkerland in de bossen.

Vandaag is het een spookplek. Glasscherven kraken er 
onder je voeten. Bomen groeien dwars door de ruïnes van 
de driehoekige huisjes. Zwerfvuil overwoekert de herin-
neringen. Het geluk is vernield, de dromen zijn vermolmd.

Ik ben er nog nooit geweest, maar voor Jan is het een 
tweede thuis, een schuilplaats tegen de menselijke soort. 
De voorbije twee jaar heeft hij de plek minstens vijftig keer 
bezocht. Altijd alleen, nooit kwam hij er iemand tegen. Hij 
las er boeken, haalde er fouten uit de examens van zijn 
studenten, keek er in stilte naar wat weg is.

Al zijn hele leven kickt Jan op het idee van het einde van 
de wereld en de laatste man op aarde. Hij dweept met de 
muziek van Slayer, de boeken van Stephen King, de films 
van George A. Romero. In Bohan ontdekte hij waarnaar hij 
al jaren op zoek was, een wereld gezuiverd van lawaai en 
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andere mensen. De sfeer van Fallout, zijn favoriete video-
game, maar dan in het echt.

Bij zijn platenlabel drong hij er steeds vaker op aan de 
soundtrack bij een fictieve horrorfilm te mogen compone-
ren. Het verklanken van desolate, doodstille en zwartge-
blakerde landschappen werd een obsessie. Maar nu hij die 
postapocalyptische zombieplaat eindelijk heeft gemaakt, 
blijkt ze over zijn eigen leven te gaan. De feiten hebben de 
fascinatie ingehaald.

We rijden Les Dolimarts binnen. Aan weerszijden van de 
bosweg liggen boomstammen. Op de muur van een verval-
len vakantiehuisje staat een boodschap in graffiti. Confess 
your sins. Het doet me denken aan een prehistorische rots-
tekening. Ik schakel mijn bandrecorder in, een vreemde 
handeling in het bijzijn van een vriend.

‘Dus hier vond je troost?’ hoor ik mezelf vragen.
‘Troost is een moeilijk, nogal hol begrip. Ik heb aanvaard 

wat mijn zoon is overkomen, maar wat is dat: troost? Het 
kan evengoed alcohol zijn, ontkenning of een fabeltje dat je 
jezelf wijsmaakt om niet in uitzichtloosheid te verzwelgen.’

Een vogel krijst de dag doormidden.
De enige troost die Jan heeft, en die bijna uit wanhoop 

voortkomt, is de waterkans dat er binnen de termijn van 
Jefs leven een medische oplossing voor tourette komt. 
‘Maar die is er nog lang niet.’

Zijn geloof in de maakbaarheid van de mens werd aan-
getast. Onze marge na de genetische blauwdruk bleek klei-
ner dan hij dacht. De kracht van kennis werd ondergraven. 
‘Alle boeken, alle geleerde koppen kunnen dit probleem 
niet fiksen.’ Hoewel hij tegen zijn studenten de pracht van 
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ambiguïteit predikt, de schoonheid van mysterie en scha-
duw, eiste hij zelf een zwart-witoplossing voor zijn zoon. 
‘Het groeien in aanvaarding is moeilijk voor de moderne 
mens. We worden grootgebracht in de illusie van zelfcon-
trole en meritocratie.’

Een leeg chipszakje waait op en kleeft enkele tellen aan 
mijn been. We klimmen in een ruïne.

Steen voor steen had Jan zijn leven opgebouwd, met 
familiegeluk als bekroning. Eén stormwind blies alles weg. 
Hij kon het niet vatten, het was te groot. Huwelijk en gezin 
sprongen uit hun sponningen.

Even zwijgt Jan. Hij kijkt naar het puin aan zijn voeten.
‘Vroeger zocht ik melancholie op, als een romantisch 

studieobject in een vitrine’, zegt hij. ‘Nu het glas van het 
uitstalraam gebroken is en ik midden in de zwarte drek zit, 
wil ik er wanhopig van verlost zijn. Staren naar een afgrond 
is spannend. Er effectief in gaan de hel.’

Hij stelt zichzelf messcherpe vragen. Waarom heeft hij 
kinderen gemaakt? Heeft hij iets fout gedaan? Zal Jef ooit 
een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren?

‘Is tourette dan zo erg?’ vraag ik.
Geen antwoord. Stilletjes frunnikt Jan aan zijn houtje-

touwtjejas.
Hij zou niets liever willen dan er elke dag tegen kun-

nen. Tegen de vocale en fysieke ruis, de stortvloed aan tics. 
Maar zijn eigen neurologische set-up weerhoudt hem 
ervan onafgebroken bij zijn zoon te zijn. ‘Tourette com-
pliceert de vader-zoonmomenten. Een bezoek aan de bio-
scoop is moeilijk als Jef knort of krijst. Wandelen is een 
hele opgave, net dan krijgt hij been- en rugtics.’
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Tourette kent vele gradaties. Sinds hij weet dat zijn zoon 
het heeft, ziet Jan overal mensen met tics. ‘De meesten 
weten het zelf niet eens.’ Jef heeft helaas een zware vorm. 
Als hij in de auto op zichzelf slaat, in de rug van zijn vader 
schopt en ondertussen de longen uit zijn lijf gilt, zegt Jef: 
‘Sorry, papa. Ik weet dat je er niet tegen kan. Maar het is 
Gerrit, niet ik.’

Terwijl Jan het samenspel tussen Jef en Gerrit schetst, dwa-
len mijn gedachten onwillekeurig af naar De zonderlinge 
geschiedenis van Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Tijdens mijn uni-
versiteitsjaren stond het boek van Robert Louis Stevenson 
op de lijst met verplichte literatuur; de Schot publiceerde 
het in 1886, het victoriaanse tijdperk vol preutsheid en con-
servatisme beleefde zijn hoogtijdagen.

Stevensons vertelling draait om een gespleten per soon-
lijkheid, om de morele strijd tussen goed en kwaad; in een 
individu, maar ook in een samenleving. De mens vormt in 
waarheid niet een eenheid, legt Stevenson zijn hoofdper-
sonage in de mond, maar bestaat uit twee de len. Nu eens 
de een, dan weer de ander. In wezen altijd alle bei.

‘Zit er een patroon in de verschijningen van Gerrit?’ 
vraag ik.

‘Nee’, antwoordt Jan. ‘Tourette verandert elke dag en 
binnen die dag weer honderd keer.’

Als vader heeft hij geen innerlijke rust meer. Ook een 
helder toekomstbeeld ontbreekt. Uit de literatuur weet 
hij dat de kans reëel is dat Jef depressies zal krijgen en in 
sociaal isolement verzeild zal raken. ‘Dat is moeilijk om te 
dragen, zeker voor een controlefreak als ik.’
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Een zilveren randje ziet hij niet. Integendeel. ‘Als we nog 
altijd in de vrije natuur zouden leven, en niet in deze over-
gemedicaliseerde samenleving, waren mijn zoon en ik er 
al lang uit geselecteerd.’

Als kind was Jan buitengewoon gevoelig en angstig, vaak 
ziek. ‘In het wild’ had hij het nooit overleefd, daar is hij van 
overtuigd. In zijn stem klinkt schuldbesef door. ‘Dan had 
ik me niet voortgeplant en mijn slechte genen niet door-
gegeven.’ Spijtig genoeg, gaat hij verder, fixe ren veel men-
sen zich in die geneticadiscussie op de kleur van de ogen 
of het haar. ‘Maar daar gaat het niet om.’ Erfelijke ziekten, 
criminaliteit, verslavingen, agressie, als je dat er kunt uit-
halen, waarom niet? ‘Toeval als schone,  goddelijke factor? 
Imperfectie als essentieel menselijk? Dat zijn nu eens echt 
geromantiseerde narratieven die alleen standhouden zo-
lang ongeluk en pech aan je voorbijgaan.’

We laten de brokstukken achter ons en nemen een ka mer in 
het enige hotel in Bohan, beneden bij de bocht in de ri         vier. 
Eén ster, familiezaak van de derde generatie. In de ont -
vangstruimte ligt onder een kamerplant een stapel flyers. 
Bezoek aan een leisteengroeve. Boottochten op de Maas. 
Euro Space Center — Een reis naar Mars.

Tot diep in de nacht spelen we een gezelschapsspel met 
priesters en bisschoppen in een hoofdrol. Zoals gewoonlijk 
drinkt Jan energiedrankjes in de gekste kleuren en ik blond 
abdijbier.

Tijdens het ontbijt de volgende ochtend praten we ver-
der over de beeldvorming rond tourette. We vragen ons af 
waarom de meeste mensen er zo weinig over weten. ‘En 
zelfs als je erin geïnteresseerd bent en er boeken over wil 
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lezen, is het nog niet simpel’, zegt Jan. ‘Zeker in het Neder-
lands is er heel weinig over verschenen. Als er geen inter-
net bestond, had ik zelf ook niet meer gevonden dan een 
kinderboek of een taai wetenschappelijk overzichtswerk.’

Ik schenk koffie bij.
Op een stok aan het venster zit een papegaai. Jako is de 

naam die hij van de hoteleigenaar kreeg. Hij heeft hem al 
meer dan dertig jaar, vertelt hij. ‘En met zijn geluiden ver-
rast hij me nog elke dag.’ Als er een vrachtauto voorbijden-
dert, bootst hij de remmen na. Hoort hij een hond, dan is 
hij vertrokken voor een uurtje blaffen. ‘Ongelooflijk hoe 
slim dat dier is. Ik begrijp er niets van, maar ik moet er wel 
elke keer hard om lachen.’

Een idee komt in me op. Het zal ons de rest van de dag 
als een vonkenregen omhullen.

‘Kunnen we de krachten niet bundelen?’ zeg ik.
‘Hoe bedoel je?’ vraagt Jan.
‘Ik schrijf een boek en jij loopt aan mijn zijde mee.’
‘Zoals Dante en Vergilius?’
‘Of Johan de Rode Ridder en Merlijn.’
Alle clichés moeten op de schop, vuren we elkaar aan. 

Ik zeg dat ik een portret van een aandoening wil schrijven, 
als het even meezit van een samenleving. Tourette lijkt me 
een veelkantig prisma. Je mikt er links de tijdgeest in en 
krijgt rechts een waaier van morele vraagtekens. Met het 
boek wil ik de donkere kant van de maan belichten, de 
blinde vlek van deze maatschappij: onze onbehouwen om-
gang met alles wat van de norm afwijkt.

Ook Jan is nu helemaal op dreef. ‘Stel dat Jef niet in 2009, 
maar in 1880 geboren was?’ zegt hij. ‘In 1478 of in 1941? Hoe 
had zijn leven er dan uitgezien? Wie zijn de Jefs van vroe-
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ger en hoe hebben we hen behandeld? Parallel aan onze 
zoektocht kunnen we ook in het verleden graven.’

Twee jaar na de diagnose begint Jan langzaamaan weer 
in te zien dat kennis krachtig is en maakbaarheid mogelijk, 
zij het in een andere vorm dan hij had verwacht. Via kennis 
kan Jef, maar ook zijn omgeving, Gerrit beter leren kennen 
en daardoor hopelijk aanvaarden. ‘Want hoe raar en grillig 
dat ongrijpbare wezen ook is, het gedraagt zich zoals elke 
mens. Als het zich aanvaard voelt, leeft het in grotere har-
monie met zijn omgeving dan als het gemeden wordt, ge-
corrigeerd of gestraft.’

Met zin voor pathos omschrijft Jan tourette als een me-
disch enigma, een whodunit met een open einde. ‘Gerrit 
weet telkens te ontsnappen, zelfs aan de meest doorgedre-
ven onderzoeken van de schranderste detectives.’ Ik werp 
tegen dat ik geen volledigheid nastreef; ik wil met mensen 
praten en zo een onderbelichte wereld in kaart brengen. 
Hoog tijd dat Gerrit een gezicht krijgt.

‘Beslist’, zegt Jan. ‘We gaan op tocht.’
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