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Om er achter te komen wat iets is moet je eerst onderzoeken  
wat het niet is. Het is geen accordeon, het is niet de harp  
en evenmin de zang van de operadiva, het is de hartslag  
van het grint. Grint, het eerste dat je hoort. Grint, de grote  
gelijkmaker. Elke voetstap knerpt hetzelfde, zelfs het meest  
 
kordaat klikkende stilettohakje krijgt een sloffende bijklank,  
alsof de geest van de hoorspelkern over de tuinen is gedaald  
(‘Inspecteur, inspecteur, de verdachte ontsnapt!’ ‘Wel hier  
en gunter, Beeksma, sta daar niet te staan, erachteraan, man!’)  
Wij werden mede-eigenaars van de problemen die ons hebben  
 
opgezocht. We hebben afgetrainde schouders om ze te dragen, 
de jasjes losjes over die schouders geslagen, de kokerrokken  
en zwarte jurkjes als luchtige kurassen om de zachtere vormen –  
wij wel. We hebben geen asielaanvraag lopen, we deden alles  
op de fiets, van school naar college en later naar kantoor,  
 
over goeddeels verharde paden voor de vaart. Het blijkt, 
dit terzijde, dat de buren het grint deels hebben verlijmd.  
Moet dit ons ootmoedig maken, dankbaar, nederig, omdat  
het even, tussen een wereldoorlog en wat vredesmissies door,  
één krap mensenleven mee heeft gezeten, dat we hiervoor  
 

  



hebben doorgeleerd? Welnee, veel te warm, de nacht valt  
als een elektrische deken op negen en we hebben wel iets  
beters te doen, vandaag zweten we betekenis. Dit is een rijk 
en ingewikkeld land, problemen te over, goddank, dat is  
ons werk. We zoeken uit hoe alles zit, dat zeggen we  
 
en dan gebeurt er niets, na verloop van tijd wordt er gebeld 
of we nog eens kunnen kijken hoe ook weer zat. We werken 
in en aan het systeem maar waar dragen we aan bij? Wij zijn  
pleisters, pratende, schrijvende pleisters, olifanten in een  
porseleinkast waarin alles veel te goed zit vastgelijmd.  
 
Niets is zo vermoeiend als experts, je kunt maar beter amateur  
blijven, je krijgt zó veel sneller een aai over je bol en niemand  
die zegt: wat is dat eigenlijk verdomme voor gepruts, is dat 
wel gestafft wat jij daar doet. Je hebt je roeping, je beroep  
en mogelijk is dit het domste om te doen: van je hobby  
 
je werk maken. Laat dat. Voor je het weet ben je lijsttrekker 
van het een of ander, oftewel een boks- of speelbal voor  
de publieke opinie, reaguurders, vloggers met een smartphone,  
een machtiger wapen dan de pen. Ergens op het grint vond 
ik een linnen tas waarop in roze letters, een slogan stond:  
 
‘Mij krijg je de maatschappij niet meer uit.’ Dat vind ik  
net zo goed een vrijheidsstatement als een dreigement. Er 
zijn nog vrij veel vragen die u zich zou moeten stellen maar  
mu valt de nacht. De garage ademt de geur van achtergelaten 
dingen, problemen waar we niet uitkwamen, in half duister  
 



geparkeerd om ooit weer in beweging te komen, net als wij 
nu, richting borrel, en later op onze Quicks, Van Bommels,  
Birkenstocks en hoge hakken gearmd naar huis, over het grint  
met de onvaste patronen die we kennen van lieve, oneindig  
kwetsbare naaktslakken, door de tuin. 
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