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Peter Handke zegt: ‘Het leek of mijn moeder bij alles 

wat er gebeurde met open mond stond toe te kijken.’ 

Jij was er niet. Je had zelfs je mond niet open, want 

je was de luxe van de verbazing en van de angst 

kwijtgeraakt, er was niets onverwachts meer, want 

je verwachtte niets meer, er was niets gewelddadigs 

meer, wantje noemde geweld niet geweld, je noem

de geweld het leven, je noemde het niet, het was er, 

het was.

2004, of misschien 2005 — Ik ben twaalf of dertien. 

Ik loop met Amélie, mijn beste vriendinnetje, in het



dorp over straat en we vinden een mobieltje, op de 

grond, op het asfalt. Het lag er, Amélies voet stootte 

ertegen tijdens het lopen, het telefoontje gleed over 

straat. Ze bukte zich, pakte het op en we besloten 

het te houden om ermee te spelen, berichtjes te stu

ren naar de jongens die Amélie kende op internet.

Nog geen twee dagen later belde de politie naar 

jou om te zeggen dat ik een telefoon had gestolen. Ik 

vond die beschuldiging overdreven, we hadden hem 

niet gestolen, het ding lag op straat, langs de kant 

van de weg, we wisten niet van wie het was, maar jij 

gaf de indruk datje meer geloofde in wat de politie 

zei dan in wat ik zei. Je kwam me halen op mijn ka

mer, gaf me een draai om mijn oren, maakte me uit 

voor dief en nam me mee naar het politiebureau.

Je schaamde je. Je keek naar me alsof ik je had 

verraden.

In de auto zei je niets, maar toen we voor de 

agenten zaten, in hun bureaus die vol onbegrijpelij

ke aanplakbiljetten hingen, begon je me meteen te 

verdedigen, met zoveel kracht in je stem en in je blik 

als ik nog nooit bij je had meegemaakt.

Je vertelde ze dat ik nooit een telefoon zou ste

len, dat ik hem alleen maar had gevonden. Je zei dat
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ik leraar zou worden, een belangrijke dokter, mi

nister, je wist nog niet wat, maar dat ik in elk geval 

een hoge studie ging doen en dat ik niets te maken 

had met misdadigers (!). Je zei datje trots op me was. 

Je zei datje nog nooit zo’n intelligent kind als ik had 

meegemaakt. Ik wist niet dat je dat allemaal dacht 

(dat je van me hielde1). Waarom had je me dat nooit 

vertelde3

Een paar jaar later, toen ik uit het dorp was wegge

vlucht, in Parijs was gaan wonen, kwam ik ’s avonds 

in bars mannen tegen die me vroegen of ik veel 

contact had met mijn familie - een rare vraag, maar 

die stellen ze - en dan antwoordde ik altijd dat ik 

een hekel had aan mijn vader. Terwijl dat niet waar 

was. Ik wist dat ik van je hield, maar vond het nodig 

tegen anderen te zeggen dat ik een hekel aan je had. 

Waaromf

Is het normaal je te schamen omdat je van iemand 

houdtf

Als je te veel had gedronken, sloeg je je ogen neer 

en zei je toch datje van me hield, datje niet begreep



waarom je anders altijd zo gewelddadig was. Hui

lend biechtte je me op dat je geen weg wist met die 

krachten die door je heen gingen en die je woorden 

in de mond legden waar je het volgende moment 

spijt van had. Je was het slachtoffer van zowel het 

geweld dat je pleegde als van het geweld dat je on

dervond.

Je huilde toen de Twin Towers instortten.

Voordat mijn moeder er was hield je van een 

vrouw die Sylvie heette. Je had zelf haar naam op 

je arm getatoeëerd, met Oost-Indische inkt. Toen ik 

naar haar vroeg, wilde je geen antwoord geven. Een 

vriend aan wie ik onlangs over je vertelde, zei: ‘Je 

vader wilde niet over zijn verleden vertellen omdat 

hij daardoor weer zou weten dat hij iemand anders 

had kunnen worden die hij niet is geworden.’ Mis

schien klopt dat wel.

De keren dat ik bij je in de auto stapte om si

garetten of iets anders met je te gaan kopen, maar 

meestal en vaak sigaretten. Dan schoof je een il

legaal gekopieerde cd van Géline Dion in de spe

ler, waar je met een blauwe markeerstift Géline op 

had geschreven, je zette de speler aan en dan zong 

je mee, zo hard je kon. Je kende alle teksten uit je



hoofd. Ik zong met je mee, en ik weet dat het een 

stereotiep beeld is, maar het lijkt of dat de enige 

momenten waren waarop het je lukte me te laten 

weten watje me de rest van de tijd niet vertelde.

Je wreef in je handen voordat je begon te eten.

Als ik snoep kocht bij de bakker in het dorp, 

nam jij er met een schuldbewust gezicht eentje uit 

het zakje, en dan zei je: ‘Niet tegen je moeder zeg

gen!’ Ineens was je even oud als ik.

Op een dag gaf je mijn favoriete speelgoed, een 

gezelschapsspel dat Dokter Bibber heette, aan de 

buurman. Ik speelde er elke dag mee, het was mijn 

favoriete spel en je gaf het zonder enige reden weg. 

Ik heb geschreeuwd, ik heb je gesmeekt. Jij glim

lachte maar en zei: ‘Zo is het leven.’

Op een avond zei je in het dorpscafé waar ie

dereen bij was datje liever een andere zoon had ge

had dan mij. Ettelijke weken wilde ik dood.

2000 - Ik herinner me dat het 2000 was omdat in 

huis nog steeds de versieringen van de eeuwwis

seling hingen, slingers, alle kleuren gloeilampen, 

heel primitieve tekeningen die ik had meegenomen 

van school met in gouden letters wensen voor het
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nieuwe jaar en het nieuwe tijdvak die waren begon

nen.

We waren alleen in de keuken, jij en ik. Ik zei: 

‘Kijk, papa, ik kan een buitenaards wezen nadoen!’ 

en ik trok een gezicht met mijn vingers en mijn tong. 

Nou, ik heb je nog nooit zo zien lachen. Je kwam niet 

meer bij, je raakte buiten adem, de vreugdetranen 

liepen over je gezicht, dat rood zag, rood. Ik was ge

stopt met mijn grimas, maar jij bleef lachen, zo hard 

dat ik me uiteindelijk zorgen ging maken, bang werd 

voor dat lachen dat niet ophield, dat als het ware leek 

te willen duren en schallen tot het eind van de we

reld. Ik vroeg waarom je zo lachte en jij antwoordde, 

tussen twee salvo’s door: ‘Wat ben jij toch een dek

sels kereltje, ik weet niet hoe ik er zo een als jij heb 

kunnen maken.’ Toen besloot ik mee te lachen en 

lachten we samen, we hielden onze buik vast, staand 

naast elkaar, een hele tijd, een hele tijd.

De problemen zijn begonnen in de fabriek waar je 

werkte. Dat heb ik verteld in mijn eerste roman Weg 

met Eddy Bellegueule: op een middag kregen we 

een telefoontje van de fabriek, er was een gewicht 

op je gevallen, vertelden ze. Je rug was verpletterd,



verbrijzeld, we kregen te horen dat je enkele jaren 

niet meer zou kunnen lopen, niet meer lopen.

De eerste weken lag je permanent roerloos in bed. Je 

kon niet meer praten, je kon alleen nog gillen. Dat 

kwam door de pijn, die ervoor zorgde datje ’s nachts 

wakker werd en gilde, je lichaam kon zichzelf niet 

meer verdragen, al je bewegingen en je geringste 

verplaatsingen maakten je vernielde spieren wak

ker. In de pijn, door de pijn, werd je je bewust van 

het bestaan van je lichaam.

En toen kwam de taal terug. In het begin alleen 

om te vragen om voedsel en drinken, en mettertijd 

begon je langere zinnen te maken, wensen, verlan

gens, woedebuien te uiten. De taal kwam niet in de 

plaats van de pijn. Laat daar geen misverstand over 

bestaan, we moeten geen sprookjes vertellen. De 

pijn is nooit weggegaan.

Nadien werd je leven volledig beheerst door verve

ling. Ik keek naar je en leerde zien dat verveling het 

ergste is wat een mens kan overkomen. Zelfs in de 

concentratiekampen kon je je vervelen. Vreemd dat 

te bedenken. Imre Kertész zegt het, Charlotte Del-
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bo zegt het, zelfs in concentratiekampen, en zelfs 

bij honger, dorst, dood, de doodsstrijd, die erger is 

dan de dood, crematoria, gaskamers, standrechte

lijke executies, honden die constant klaarstaan om 

de ledematen van je lijf te scheuren, kou, hitte, je 

mond vol hitte en stof, je tong zo hard als een stuk 

beton in je mond die smacht naar water, verdroogde 

hersenen die verschrompelen in je schedel, werk, 

weer werk, vlooien, luizen, schurft, diarree, weer 

dorst - ondanks dat alles, en alles wat ik niet heb 

genoemd, was er ook nog plaats voor verveling, voor 

het wachten op een gebeurtenis, een gebeurtenis 

die niet zal komen of te lang uitblijft.

Je stond ’s ochtends vroeg op en zette tegelijk met 

je eerste sigaret de tv aan. Ik lag in de slaapkamer 

ernaast, de geur van tabak en het geluid drongen 

door tot mijn kamer, leken de geur en het geluid 

van je wezen. De mensen die je je ‘vrinden’ noemde 

kwamen aan het eind van de middag bij ons pastis 

drinken, je keek tv met ze, je ging ze af en toe op

zoeken, maar meestal, vanwege je rugpijn, vanwege 

je door de fabriek verpletterde rug, je rug die was 

verpletterd door het leven datje was opgedrongen,



niet door jouw leven, het was niet jouw eigen leven, 

je eigen leven heb je gewoon nooit geleefd, je hebt 

naast je leven geleefd - vanwege dat alles bleef je 

thuis, en meestal kwamen zij, jij kon niet meer be

wegen, je lijf deed te veel pijn.

In maart 2006 werd door de regering van Jacques 

Chirac, sedert twaalf jaar president van Frankrijk, 

en door zijn minister van Volksgezondheid, Xavier 

Bertrand, aangekondigd dat tientallen medicijnen 

niet meer zouden worden vergoed door de staat. 

Daar waren veel medicijnen tegen spijsverterings- 

stoornissen bij. Omdat je na het ongeluk de hele 

dag moest liggen en slechte voeding kreeg, had je 

continu last van je spijsvertering. Medicijnen kopen 

om die te reguleren werd steeds moeilijken jacques 

Chirac en Xavier Bertrand hebben je ingewanden 

kapotgemaakt.

Waarom worden die namen nooit genoemd in een 

biografiec1

In 2007 voert presidentskandidaat Nicolas Sarko- 

zy campagne tegen de vrouwen en mannen die hij
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