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Voorwoord
Niet het ego, maar het verhaal 

Achterflapfantasieën: een beetje schrijver warmt zich er wel-
eens aan. Jouw hoofd, de broedplaats van een magnifieke 
bundel of roman, hoe zou dat het doen op de kaft? Stralend, 
natuurlijk.
Het zou ons niets verbazen als de tachtig inzenders van de 
schrijfwedstrijd Gaan & Blijven ook gekieteld zijn door flin-
tertjes van die dromen. En dat is mooi! Want zonder verbeel-
dingsvermogen geen verhaal en geen gedicht. 
Van de tachtig selecteerden we de tien beste verhalen en 
gedichten. Voor dat tiental ging de jury eens goed zitten, om 
uiteindelijk de mooiste zeven te kiezen. Juryvoorzitter Alex 
Boogers – de man die het altijd goed doet op any achterflap 
– benadrukt in zijn gloedvolle juryrapport dit: het gaat om 
het verhaal, om vertellust: dát maakt je een schrijver.

“Ik heb een eenvoudig criterium gehanteerd om tot mijn 
top drie te komen: in de eerste plaats gaat het erom dat een 
verhaal mij meeneemt. Soms heb je als lezer aan een paar 
woorden genoeg. Het gaat erom hoe die woorden er staan, 
hoe ze zijn geplaatst, de keuzes die je hebt gemaakt, en als 
het goed is, dan waren het niet eens keuzes, dan liet het ver-
haal of het gedicht zich niet op een andere manier schrijven. 
Het moest zo. 
Ik vond de verhalen kwalitatief goed geschreven. 
Geen krukkige zinnen of zogenaamde geniale volzinnen 
met puntkomma’s die eindeloos doorgaan, omdat schrijver 
Ik-Ben-Zo-Belangrijk dat ook doet. Nee, niets van dat. Ik 
voelde vooral schrijfdrang, de lust om verhalen te vertellen. 
Dat heeft mij aangenaam verrast.  
Niet het ego stond voorop bij de deelnemers, maar het ver-
haal. Wat een opluchting!

Nu ben ik geen criticus, maar een schrijver. De meeste schrij-
vers weten niets, en ook ik weet maar weinig van waar het in 
de literatuur om draait. Na een belevenis of een geschiedenis 
volgt het verhaal, en het zijn de verhalen die bij ons blijven. 
Sterker, het zijn de verhalen die ons maken, en als niets echt 
onthouden wordt, dan toch nog altijd dat ene verhaal over... 
(zelf invullen)
Een verhaal is genoeg voor de mensheid om te overleven.”   

– Alex Boogers
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Eau de cologne 
Tuly Salumu

Zestig. Hij is zestig geworden in dit verrekte land van regen 
en klei. Had hij dat ooit durven dromen als jong broekventje 
in Kinshasa? Wellicht wel, hij is altijd een dromer geweest, 
zelfs toen hij als vijftienjarige mtoto plots zonder vader viel. 
Maar dat hij zijn oude dag moest slijten zonder rotte frank in 
dit grijze land, na veertig jaar bandwerk bij Volvo? Neen, dat 
ging zelfs zijn verbeelding te boven. 

Hij kijkt naar zijn propvolle reiskoffer en neemt een slok wa-
ter. Die vermaledijde keel. Sinds hij chemo kreeg voor keel-
kanker was er geen dag zonder pijn. Hij heeft diep gezeten, is 
dertig kilo afgevallen, lag maanden in het ziekenhuis. 
Maar zijn geloof sleurde hem erdoor. In het ziekenhuis kreeg 
hij amper bezoek, maar zijn grote liefde week geen seconde 
van zijn zijde: de Bijbel. Waarom gelooft niemand hem als hij 
zegt dat hij zijn genezing aan God te danken heeft? 
Toen alle kankercellen vernietigd waren en hij zijn oncoloog 
een bijbel schonk, volgde enkel een zenuwachtig lachje. 
Toen hij ongestoord voortbabbelde over de andere god-
delijke kracht die de almachtige hem had toebedeeld wees 
ze hem snel de deur. Mensen lachen hem uit, maar hij weet 
het: sinds zijn herstel kan hij mensen genezen met niks meer 
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dan een simpele handoplegging. Hij kijkt naar zijn verweerde 
handpalmen, de flinterdunne kroeshaartjes op zijn vingers en 
bibbert over zijn hele lijf. Die keer dat hij zijn ijlende tante had 
gezegend voor het slapengaan… En dat ze voor dag en dauw 
volledig koortsvrij was opgestaan! Het was een mirakel dat 
hem vervulde met geluk. Maar bij zijn zoon en dochter leidde 
het enkel tot een geërgerd gezucht. De kloof tussen hem en 
zijn kinderen konden zijn handen niet oplossen.

Ach, het gebrek aan verbeeldingskracht van de blanken. 
Ook zijn kinderen zijn mundeles. Wilde krullen en een kof-
fie-met-melkbruine huid betekent niet dat ze zich Congole-
zen mogen noemen. Integendeel, het is een manier van zijn, 
een diepgeworteld gevoel. Zijn zoon noemt het traag en on-
betrouwbaar, hij noemt het onthecht, zoals het opvliegen-
de zand op hobbelige baantjes in Limete, de volkswijk waar 
hij opgroeide. Pas als je geen nagel hebt om aan je kont te 
krabben, geen kruimel te eten hebt, gebruik je je verbeelding 
écht. Zijn eerste Big Mac, met de gesmolten kaas en druipe-
rige jus, was niet echt zijn eerste. Tijdens zijn kinderjaren had 
hij al honderden, duizenden hamburgers gegeten, al dagdro-
mend in de verschroeiende Congolese zon. 

Hij kijkt naar zijn reiskoffer en de schamele spullen: wat fa-
miliefoto’s, zijn eau de cologne, het sjaaltje waarmee hij zijn 
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rafelige hals bedekt. Zijn bezittingen zijn beperkt. Zijn zuur-
verdiende centen heeft hij tijdens zijn leven één voor één 
uitgegeven. Toen hij zijn eerste loon kreeg na een maand au-
to’s repareren was zijn vreugde zo groot dat hij het er op één 
weekend doorjoeg aan champagne, designerkledij en vrou-
wen. En zo is het de rest van zijn leven eigenlijk blijven gaan. 
Sparen heeft hij nooit gekund. Geld moest rollen, als het niet 
was voor zichzelf dan wel voor zijn familie in Congo. Dat hij 
daardoor de schoolkosten van zijn kinderen niet kon betalen: 
dat was dan maar zo. Er was nog altijd zijn ex, de moeder van 
zijn kinderen, op wie hij financieel kon leunen. 

Naar Congo terugkeren en er zakendoen. Dat was een plan. 
Hij zou une agence de construction kunnen beginnen, zoals 
zijn vader. Of huizen verkopen, dat leek hem ook een lucra-
tief handeltje. Hij zou er tantes en nonkels in de armen slui-
ten, beignets eten van ’s morgens tot ’s avonds en eindelijk 
vrij zijn van zorgen. Hij zou geen parvenu meer zijn, geen sal-
le nègre. Hij zou thuis zijn. Maar dat was een leugen.
 
Die ene keer dat hij terug naar zijn moederland was gereisd 
voor de begrafenis van zijn moeder, voelde hij zich zelf als 
een mundele. Familieleden smeerden hem stroop rond de 
mond en bedelden bij hem om geld. Hoogdravende discus-
sies in het Swahili kon hij niet goed meer volgen. 
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Hij was de kern van de taal simpelweg verleerd. Oh, de 
schaamte. Hij zat vast. Een man zonder thuis is als een hond 
zonder baasje. Stuurloos, dood gewicht. 
Hij wreef met zijn duim over de vergeelde familiefoto’s, kus-
te ze en spoot een wolk eau de cologne. Hij bond zijn sjaal 
over zijn betraande ogen, stapte naar het balkon, en sprong. 
Mon fils, ma fille, pardonnez-moi. 

EAU DE COLOGNE - TULY SALUMU



Exit 
Karien Gommers

Op de muur
boven je hoofd
boven je pratende hoofd
kruipt een spin die
op het ritme 
van je trage stem
met slepende stappen
in een spleet verdwijnt

Door het raam
achter je hoofd
achter je pratende hoofd
zie ik twee meeuwen
op het staccato
van je vergeefse woorden
er niet in slagen
een broodkorst te delen

Starend naar je hoofd
je almaar pratende hoofd
je krassende kin
je knarsende kaken
het gat van je mond
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begint er diep binnenin
iets meedogenloos
te kraken 

En dan ... links van je hoofd
je onderhand permanent
praatzieke hoofd

blaast de wind
de deur geruisloos 
een klein stukje open

Een kier slechts, nog minder, 
een kiertje, maar ontegenzeglijk
open.

EXIT - KARIEN GOMMERS



In vogelvlucht 
Arthur Janssen

‘Het is tijd.’
Bea zet haar telefoonalarm uit. Altijd een gevaarlijk moment. 
Ze kan weer in slaap vallen en Michael wordt zeker niet wak-
ker. Die slaapt waarschijnlijk pas net. Ze gooit het dekbed 
van zich af, maar blijft nog even liggen. De kou vreet happen 
nestwarmte. Zo onaangenaam dat het haar gerust stelt.

Eén minuutje blijven liggen. Haar hoofd is er wel klaar voor, 
opstaan, maar haar lijf sputtert nog tegen. Verloren wed-
strijd, lijf. Ze draait zich wat naar links en legt haar hand op   
Michael’s schouder. Hij slaapt diep. ’s Morgens vroeg slaapt 
hij altijd diep. Eindelijk. Niet leuk om hem wakker te moeten 
maken. Zelf heeft ze goed geslapen. Ze voelt dat ze bijgeko-
men is. Ze heeft Michael vannacht twee keer horen stomme-
len. Waarschijnlijk kwam hij pas na tweeën in bed. En ergens 
heeft ze meegekregen dat er een bedlampje aan was, dus 
hij zat vast nog wat te puzzelen. Hij hoeft er nu nog niet uit, 
maar ze moet wel zien dat hij een slaapetage hoger komt, 
weg uit zijn coma. 
Ze legt haar hand even op zijn haar en kroelt voorzichtig. 
Haar zachtjes ‘we moeten weer’ leidt tot een slaapzucht, een 
kort kreuntje, een minieme verligging. Dat is voldoende.  
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Zonder bijzonder rustig te doen stapt ze uit bed en gaat 
richting douche. Ze draait de kraan open en loopt door naar 
de wastafel. 
 
Even goedemorgen zeggen. ‘Goedemorgen. Lekker ge-
slapen? Daar gaan we weer.’  Ze stapt in de ruime cel en 
checkt of het water op temperatuur is. Het water is heet, 
net te heet om zo onder te stappen. Ze gooit een paar 
handen over zich heen. Voorzichtig steekt ze een voet in 
de straal en draait haar schouder tegen het water aan. De 
hitte pikt in haar huid. Nu doorzetten. Snel draait ze haar 
schouder een paar keer onder de straal en stapt dan defini-
tief naar voren. Van boven af pakt de natte hitte haar lijf in. 
Net als Michael in een cocon. Minutenlang koestert ze met 
gesloten ogen haar morgenstond. Zo direct komt ze echt 
in actie, maar er is nu nog geen haast. Patronen. Die geven 
houvast. 
Ze poetst haar tanden. Het gezoem van de elektrische bor-
stel past in haar sluimer. Als de tanden gedaan zijn, is dat de 
aanzet voor de laatste stap in haar doucheritueel. 
 
Ze draait zich naar de muur, pakt de kraan vast en ademt 
twee keer diep in. Kop op. Het stelt niks voor. Michael moet 
honderd keer erger. Dan draait ze de thermostaat naar stand-
je ijs. Het duurt altijd even voor het koude water het seintje 
ontvangt de boel over te nemen. Ze ziet het hete water voor 
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zich dat zich probeert te verweren, maar koud is met teveel. 
Teveel is goed. Teveel bestrijdt je met teveel. 
Ze probeert haar adem niet te laten stokken, controle te 
houden, maar een verkramping valt niet te onderdrukken. 
Haar knokkels wit om de kraan houden haar op haar plek, 
zodat de kilte tot aan haar voeten kan doordringen. Dan nog 
een paar seconden extra, omdat we stoer zijn. Ze druipt na.

Michael zegt vaak dat dat ijslijf het kloterigst van alles is. Ze 
pakt met een druipende arm de handdoek van het rekje. Hier 
scheiden hun rituele wegen zich. Hij op de bank, zij in actie. 
Als ze terug de slaapkamer inloopt, hoort ze Michael licht 
snurken. Ze trekt een spijkerbroek, bh en T-shirt aan en loopt 
de trap af. Onderweg naar de keuken trekt ze twee bananen 
los van de tros op de fruitschaal. Ze pakt de halve meloen uit 
de koelkast, yoghurt en een pak jus d’orange. De scheut lijn-
zaadolie is vandaag wel weer nodig. Hij zat gisteren zo vast. 
Met de staafmixer pureert ze de boel in de maatbeker tot 
een halve liter smoothie. Een goed begin van een kankerdag, 
grapten ze vaak tegen elkaar. Ze zet koffie aan en kookt wat 
water die ze gebruikt om twee zakjes Legendal in op te los-
sen. Voor zichzelf maakt ze een bakje yoghurt met gesneden 
fruit en een paar scheppen muesli. Nu moet hij echt zijn bed 
uit. 

Ik zag Michael Jand’ourek voor het eerst toen hij op een po-
dium van een buurtfeestje de bandjes aan elkaar stond te 
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praten. Michael had een soort grappige tweespraak met een 
oudere man met een petje. Wat ze zeiden scheen er niet zo 
heel veel toe te doen, het was meer de lol die ze samen had-
den om te improviseren op de aanstaande act. Volkomen 
willekeurig maakten ze opmerkingen over het publiek en 
riepen ze iets wervends over pannenkoeken, rommelspullen 
en koud bier. Ik geloof dat ik viel voor zijn flair. Al die gasten 
waar ik tegenaan loop in mijn leven hebben het zo zwaar 
met zichzelf en de wereld. En ik kan luisteren. Ik kan ook vra-
gen stellen. En vragenstellende mensen luisteren het best, 
dus voor die depri gasten ben ik als honing voor een vlieg.

Eerlijk gezegd was ik aardig klaar met dat gemeut. Even lieve 
vrienden hoor, hou me ten goede, maar voor de hele dag, 
dat trek ik niet meer. Alsof ik me niet moet hoeden voor de 
somberte. In ieder geval, ik naar hem toe. Ik had hem wel 
eens gesproken, maar niet zo. Niet vrij, zeg maar. Hij hapte 
gelijk. Alsof ik een rijpe perzik was. Zijn voet was net uit het 
gips. Akkefietje in de Hoogheemraadstraat. Hij zei dat hij het 
helemaal had gehad met al die eikels in deze wereld. En blijk-
baar is een perzik geen eikel. 
Een week later boekten we een vakantie. Een warm eiland. 
Allebei nog nooit geweest. Die kerel van het reisbureautje 
vroeg waar we heen wilden. We hadden echt geen idee.  
Las Vegas, zei Michael toen. Ik zei: doen. Zegt Michael: 
trouwen? Zeg ik: Ja. Dan hebben we het gezeik later wel.       
Het was een gekke middag. Las Vegas was drie keer over-
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stappen en er zou van ons krappe weekje niks over blijven. 
Dus werd het een eiland voor de kust van Afrika. 
Trouwen kon later ook wel. We hadden een klein autootje 
gehuurd. Best nog een rappe. De bergen op het kleine eiland 
mochten er zijn, net als de vele bochten in de weg. Michael 
hield van rijden. Ik ook. Ik hield van stranden. Michael ook. We 
hebben alle strandjes afgereden. En liefdevol uitgeprobeerd.
Sommige zijn wat stenig, dat is nog een heel gedoe. Maar 
honger maakt rauwe bonen zoet, dus we vraten elkaar zo-
wat op. 
Op de weg was het minder zoetsappig. Wie reed moest de 
bandjes flink laten piepen. Degene die in zijn broek scheet 
was een soepkip. De dooie draad in onze relatie, noemden 
we dat. 
We kijken een film. Ik vond hem bij de kringloop en ik sleep 
alle enigszins interessante films tot twee euro mee naar huis. 
Een goedkope compensatiedrift of zo. “Departures” heet de 
film. Over een Japanse cellist die, omdat hij niet kan rond-
komen van zijn muziek, dodenwasser wordt. De Japanse ri-
tuelen van het wassen en het kleden van het dode lichaam 
verheft hij tot kunst, waardoor de nabestaanden de ware ge-
daante van hun dode geliefde nog eenmaal zien. Ik vertel het 
snel, maar we kijken de film al twee dagen. Michael houdt 
zijn ogen nauwelijks open, valt steeds in slaap. 

Hij moet ook steeds vaker plassen. Dan gooit hij de deken 
opzij en steekt zijn rechterhand naar mij uit. Op die handen 
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blijf ik verliefd. Stevig haken we onze duimen in elkaar. Met 
links pak ik zijn rechter elleboog en trek hem op de bedrand. 
De kunst is om zijn voeten naast elkaar te krijgen, zodat hij 
voldoende grip heeft om kracht te zetten. Zijn hele linker-
kant doet nauwelijks meer mee. Hij weegt gelukkig een stuk 
minder. Zaak is om in evenwicht te blijven, om niet om te 
donderen. Ik zak door mijn knieën, Michael zet zich schrap 
op rechts, ik span arm- en rugspieren aan en hijs hem in een 
vloeiende beweging overeind en sluit hem in mijn armen.

Moment rust. Even glimlachen naar elkaar. Ik draai hem over 
zijn goede rechtervoet stapje-voor-stapje een kwartslag 
linksom, en zet hem in een keer door, op de postoel. Na af-
loop hijs ik hem op dezelfde wijze op. Ik omhels hem stevig, 
zodat hij nergens heen kan en draai hem rechtsom. Voor ik 
hem – als een grote baby – met al mijn kracht terug in bed 
leg, klampt hij zich nog even extra vast. Hij fluistert, met een 
stout glimlachje en van die pretoogjes: ‘Dit is het leukste 
stukje.’ En laat zich dan achterover vallen en trekt mij mee 
het bed in.

Morgen komt daar een eind aan. 
Half drie.
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Appelgeluk 
Janna de Lathouder

Ik kijk naar mijn taartje. Zo perfect rond. Geen begin, geen 
eind. Ik duik erin en vreet door tot ik in Australië ben. Ik hol 
’m uit, ik graaf ’m leeg. Een eilandje van warm appelgeluk. Dit 
wordt genieten in m’n eentje.
Hij is weg. Ik heb het hoge woord eruit gegooid en het had 
groot effect: schrik werd schok werd schreeuw, afgesloten 
door het dichtknallen van de deur. Weg. 
En nu?
Ik kon zelfs mezelf horen denken. Gauw dacht ik er zo luid 
mogelijk iets anders overheen: ik moet niet achter hem aan. 
Ik moet er gewoon niet achteraan. Echt, ik ga er écht niet 
achteraan.
Ik moest me dus wel rustig bakken en nu probeer ik boven 
m’n taartje over Australië te fantaseren. Vertel ik mezelf dat 
alles dat rond is, perfect is. Dat ook ik als een eilandje hoor te 
zijn; rondom gesloten met een zompige kern. 
Heus. Ik heb geprobeerd met hem te leven. Maar hij wilde 
mij steeds maar begrijpen. Doorgronden. Binnenste bui-
ten keren. Zien. Herzien. Doorlichten. Inschalen. Opnemen. 
Inkaderen. Afpellen. Uitwringen. Hij wilde er voor me zijn.  
Per se.  Ooit was er nog helemaal niks aan de hand. Wie of 
wat probeerde hij dan te verlokken zich te ontmaskeren? 
Wat zag ik over het hoofd dat opgelost diende te worden? 
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Ik moest gered worden, zoveel was duidelijk. Maar de zoek-
tocht naar waarvan, bracht nooit helderheid. Het maakte 
hem standvastiger in zijn voornemen.
Ik begon te vermoeden dat ik van hem af wilde, maar er 
was niks opgewassen tegen zijn zuigende waterkolk van 
zorgzaamheid. Hij weerstond verwensingen, huilbuien, 
smeekbedes, kalme redeneringen, woedeaanvallen, hate-
lijke opmerkingen, cynisme, achteloosheid, spot. Wie had 
kunnen bedenken dat een stevige belediging uiteindelijk de 
juiste verdelger zou zijn? Zijn gezicht betrok en drukte alles 
uit tussen desillusie en walging. Het is pijnlijk, zoveel pijn als 
er nodig is om zulke toewijding te doorbreken. 
Godsakkes, zit ik nou te twijfelen?

Snel neem ik een flinke hap naar Australië. Nog een. En nog 
een. Door mijn behoefte om in het appelmoeras te verdwij-
nen, vergeet ik te kauwen. In een reflex inhaleer ik en voel 
meteen dat dat verkeerd gaat – een stuk appel schiet m’n 
luchtpijp in. Een heet rotsblok. Ik wil het eruit hoesten, maar 
ik zuig het zachte fruit juist dieper naar binnen. Het sluit m’n 
keel af. Alleen piepend kan ik nog kleine stroompjes lucht 
naar binnen sleuren. De benauwing wordt martelend, trekt 
de kracht uit mijn lichaam. Ik zak op de vieze keukenvloer, 
mijn hoofd te zwaar om nog overeind te houden. Er trekt een 
leegheid op alsof de wereld vacuüm trekt. M’n zuurstofarme 
gedachten draaien alleen nog spottend zijn laatste woorden 
af. ‘Stik erin! Stikkerin. Stikkrin. Sticking.’
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Net wanneer het finaal zwart wil worden, steekt zijn hoofd 
om de deur. Het is niet waar!
Kwaad wordt schrik, wordt onmiddellijk actie. Hij vliegt naar 
me toe, zet me rechtop en begint fanatiek op m’n rug te 
slaan. Zo Ongelofelijk Hard. En ik voel het Zo Intens. Daar kan 
geen verraderlijke appel tegenop. Het stukje schiet mijn keel 
uit, en pletst lafjes tegen de plint aan. Lucht stroomt in grote 
teugen mijn longen, mijn hersens en al mijn andere organen 
in. Ja! Ze willen leven en liefhebben.

Als een langzaam oprijzend luchtkasteel recht ik mijn rug tot 
ik zijn ogen tref. Zijn blik tovert in hoog tempo van zorg-
zaamheid naar triomfantelijkheid, naar een onvervalst zie-je-
nou-wel. Hij kan zijn geluk niet op dat hij, alleen hij, op het 
juiste moment de keuken in stapte en de secondelijm in de 
schoot geworpen kreeg om onze kersverse breuk te repare-
ren. Om mij mijn fout te laten inzien. Ik stel me al voor hoe hij 
later zal beginnen met dit verhaal over “en toen kwam alles 
eindelijk goed”. Dit is mijn moment om alles bij te leggen. Zijn 
vergeving heb ik al in mijn zak.

Voorzichtig kom ik overeind. Het lukt. Alles is zo mooi en zo 
helder nu. De twijfel is volledig uitgeroeid. Ik verlaat de keu-
ken. Alleen. Ik hoef geen medeplichtige meer te zijn aan de 
uitputtingsslag die “wij” heet.

27

APPELGELUK - JANNA DE LATHOUDER APPELGELUK - JANNA DE LATHOUDER



28 29

Spiegelthee
Petra Sips

Op oma’s stoof stond 
de pot die trok en trok.  
Voor als er iemand kwam.

Als ik er dan eindelijk was, 
dreven er spiegels op de thee. 
Ik zag mezelf, alweer verder.

En toch. De thee trok goed 
in mijn geheugen. In spiegel
thee zie ik nu haar.
 



De ontmoeting
Ikram El Morabet

Ze zeggen dat het overgaat. In mijn hoofd speelt de film zich 
steeds opnieuw af. Ik heb hem leren kennen op de jaarlijkse 
kermis van het dorp. Het volksfeest trok jaarlijks mensen tot 
ver uit de omgeving en gold als het hoogtepunt van de zo-
mer. Hij stond geleund tegen een muurtje met een peuk in 
zijn hand. Hij vormde het middelpunt van zijn vrienden en 
ze rookten en plaagden elkaar luidruchtig. Nonchalant mikte 
hij de peuk naar de straat aan de overkant. Hij stootte zijn 
vriend aan met zijn schouder en glimlachte met een mond-
hoek omhoog.
Een volmaakt moment stond hij daar onbewogen met het 
zonlicht als een aureool om hem heen. Een zachte bries 
streelde de haren uit zijn ogen. Hij had veel weg van een su-
perheld op een imposant gebouw zoals in die Amerikaanse 
films. Alleen de cape ontbrak. Er kletterden hevige vonken 
ergens in mijn hersengebied. Ik viel als een blok voor hem.
De eerste keer voelde ik me als een kind in een snoepgoed-
winkel. Bokalen met zoete inhoud stonden uitgestald en bin-
nen handbereik. Ik hoefde mijn hand maar uit te steken en 
grijpen waar ik zin in had. Na afloop lag ik opgekruld naast 
hem. Ik volgde zijn bewegingen.                                  
Hij stak een sigaret op en wapperde de lucifer heen en weer. 
Hij gooide het uitgedoofde stokje in de schaal op het nacht-
kastje. Met toegeknepen ogen sloeg hij het laken van zich af.                                                                                                                                              

Naakt en uitnodigend lag hij daar. Zijn ribben tekenden zich 
af onder zijn huid. Op zijn borstkas staken korte krulhaartjes 
tegen zijn lichte huid af en liepen langs zijn navel verder naar 
beneden. Zijn aanwezigheid straalde vibraties uit.
Ik koesterde me met open ogen in mijn droom. Gewild zijn 
heeft geen gelijke.
‘Ik moet vanavond de stad uit. Nog wat zaakjes regelen.’
Zijn gladgeschoren wangen bolden naar binnen en kringe-
tjes rook ontsnapten tussen zijn zachte lippen. Ik had me be-
heerst om ze er niet af te bijten.
‘Hoe lang blijf je weg?’
Dagen van eenzaamheid lichtten op aan het einde van de 
kamer.
‘Hmmm, ’k weet niet… Hangt er vanaf.’
‘Van wat?’
‘Hoe lang de zaakjes duren.’
De toekomst leek ver weg en van geen belang. Ik haakte me 
in het moment.
Hij liet me drie dagen en twee nachten wachten. Toen hij 
beneden op de bel drukte, rende ik hem tegemoet en wierp 
me om hem heen. Hij droeg me de kamer in en gooide me 
op het bed. De muren van de kamer waren witgekalkt en 
een peertje aan het plafond bescheen ons zwakjes. Ik had in 
de plaatselijke supermarkt enkele kaarsen op de kop getikt. 
Druppeltjes licht tekenden schaduwen in het vertrek.
‘Leven je ouders nog?’
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Ik bestreek kleine sandwiches met pindakaas. Sommige be-
legde ik met mayo en komkommer. Ik had druiven en koffie 
in huis gehaald. Hij zat achter mij en toetste verwoed op zijn 
gsm-toestel. Zijn reflectie weerspiegelde misvormd op de 
aluminium pot. Hij zuchtte en klapte zijn toestel dicht.
‘Mijn moeder is lang geleden weggegaan. Sindsdien is het 
mijn oude man en ik.’
Hij viste een augurk uit de bokaal op tafel en stak die in zijn 
geheel in zijn mond. Ik maakte er een gewoonte van om op 
onbewaakte momenten te hengelen naar zijn leven. Met 
kleine rukjes haalde ik hem binnen. Hij vermeed vaak toe te 
happen. Ik zette het bord met de sandwiches op tafel en trok 
twee blikjes bier open.
‘Is er nog pindakaas over?’ vroeg hij met volle mond, ‘daar 
kan ik nog wat mee...’
Opgetrokken mondhoek. En die onweerstaanbare blik. Ik 
dook met volle overgave.
Er hing een verschaalde geur in de kamer. De vloer was be-
zaaid met lege blikjes, de glazen schaal vol as en gebruikte 
lucifers, gesmolten kaarsvet, kruimels, vegen op tafel en op-
gestapeld vaatwerk. Ik opende de ramen en begon een fana-
tieke opruimactie. Ik had nog tijd om een ruiker te halen. Ik 
knipte de verlepte bladeren en sneed het rotte deel van de 
stelen weg. Ze hadden in afslag gestaan aan de kassa; twaalf 
stelen voor de prijs van zes. Het zou niet lang duren voor hij 
terugkwam. Ik had Chinees besteld en verheugde me op zijn 
terugkomst.

Hij zat rechtop in bed en streek een lucifer af. Zwavelgeur 
vulde mijn neus en verspreidde zich in de kamer. Hij ver-
schoof wat en met zijn vrije hand speelde hij met mijn haar. 
Hij masseerde mijn hoofdhuid en kamde mijn haar met zijn 
vingers.
‘Vanavond moet ik weer de stad uit.’
Ik sloot mijn ogen. Ik wilde niet horen wat er nog kwam. Is 
een vrouw de uitkomst van haar beslissingen? En hoever kan 
ze gaan in haar vrije wil? Soms laat ze begaan terwijl elke 
vezel in haar lijf om het tegendeel schreeuwt. 
Hij bleef twee dagen weg. Op de derde ochtend stond hij te 
roken aan de voordeur. Een voet tegen de muur, haarlokken 
over zijn ogen. Hij wist hoe hij overkwam. Ik verwelkomde 
hem met open armen. Op die momenten stond de wereld 
stil. Ik gaf me over aan de roes van het geluk.
Hij zat met één bil op de vensterbank en blies rook uit het 
raam. Zijn blote borst was rood van het hete water. De on-
derkant van zijn haren plakten tegen zijn nek en lieten een 
nat spoor achter op zijn rug.
‘Ik moet vanavond weg, maar het is de laatste keer. Ik beloof 
het.’

Ik was erachter gekomen wat ons dreef als mens. De belofte 
om een doel te bereiken. Alleen op die manier doet het leven 
ertoe. Ik had het mijne ontdekt, die ochtend.
Voor hij vertrok haalde ik het langwerpige ding uit mijn tas. 
Twee blauwe lijntjes achter een ovaal venster. Zijn gezicht 
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betrok. Voor het eerst zag ik hoe hij er als oude man zou 
uitzien. Hij vertrok in stilte. Tien dagen is hij weggebleven. 
Op de elfde dag keerde hij terug met een bos anjers. Op het 
plastiek kleefde het prijsetiket. De geur deed me kokhalzen 
en ik strompelde snel naar de badkamer. 
‘Maar snap je dan niet dat het onverantwoord is?’
Ik had hem aangekeken met ongeloof. De zin bleef een hele 
poos in de kamer hangen. De betekenis drukte me neer en 
sloeg me aan het wijfelen.
‘Zou jij ermee kunnen leven?’ vroeg ik. ‘Achteraf, bedoel ik?’
Zijn antwoord was een leugen in al haar facetten.
‘Daar gaat het toch helemaal niet om. Wat kunnen wij die 
kleine bieden? Niks! Nada! Nogaballen!’

Men kan een vrucht halen uit de buik van een vrouw, maar 
niet het besef ervan. Ik lag ongemakkelijk met mijn benen 
gespreid. De metalen voeten drukten in mijn kuiten. De arts 
was plichtsgetrouw en stelde me gerust: ‘Voor je het weet is 
het achter de rug. Je bent er op tijd bij. Gelukkig maar.’

Na afloop stond hij me op te wachten in de lange steriele 
gang. Hij sprong op en liep me tegemoet. Hij bukte zich en 
nam me in zijn armen.
‘Kom, we gaan naar huis. Je hebt het goed gedaan. Ik ben 
trots op je.’
Stoppels van enkele dagen prikten in mijn wang. De rolstoel 
lieten we halverwege achter. Hij ondersteunde me en lang-

zaam wandelden we naar de taxi. Eenmaal keek ik over mijn 
schouder. Ik kan me nu niet herinneren waarop ik toen hoop-
te of wat ik verwachtte. 

Ze zeggen dat je moet loslaten. En verder gaan. Hoe kan ik 
verder gaan als het nog moet beginnen?
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Als er iets is  
Ireen van der Lem

‘Weer die nieuwe buurman?’ Latifa heeft het lichtje boven 
het bed aangeknipt en draait de wekker wat naar zich toe. 
‘Het is half vijf.’ Ze geeuwt. Murat zit op de rand van het bed, 
worstelend met de pijpen van zijn spijkerbroek. ‘Ga nog maar 
even slapen, als dat lukt. Misschien ben ik zo weer terug.’

In de gang  haalt hij zijn jasje van de kapstok en zoekt in het 
houten ladekastje op de tast de sleutel van de benedenwo-
ning. Twee weken geleden had de nieuwe onderbuurman bij 
hen aangebeld.
In de deuropening stond een lange slanke man, flink op leeftijd 
met grijs krullend haar. In zijn hand een bosje gele narcissen. 
Het kleine bosje bloemen in die grote hand had Latifa  ontroerd.   
Ze had de nieuwe buurman binnen gevraagd voor een kopje  
koffie. 
In de hoek van de woonkamer bij het raam, juist op het lage 
fauteuiltje, nam hij plaats. Zijn lange benen in de gladde grij-
ze pantalon sloeg hij met verrassende lenigheid over elkaar. 
Murat stelde zich voor en keek verwonderd naar die lange 
benen. De voet van het been dat over het andere been was 
geslagen, raakte bijna de grond.  
Latifa trok haar wenkbrauwen samen en schudde kort haar 
hoofd. ‘Murat, zet jij een kopje koffie voor de buurman.’
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Hij lijkt op Nelson Mandela, had Murat gedacht. 
De nieuwe buurman vertelde over zijn reizen als eerste stuur-
man op de grote vaart. Zilveren vissenschubben dansten 
over de kades van Lissabon, de lading met cacao broeide in 
het ruim en de zon brandde op de huid van de matrozen. 
Latifa en Murat voelden het dansen van het schip en herken-
den de heimwee naar plekken en mensen die je weer moest 
verlaten. Uiteindelijk was hij in deze stad blijven hangen.
‘Toeval, de haven en de liefde.’ Zijn blik was zacht. 
‘Ja, de liefde’, zei Murat. Hij wist niet waarom hij dat zei. 
De buurman hield zijn armen voor zijn borst en wiegde heen 
en weer. Daar was zijn oudste dochter, voor het eerst in zijn 
armen toen ze anderhalf was. 
Murat had een fotolijstje uit de wandkast gepakt en tegen 
zijn hart gedrukt. Het voelde koud en hoekig.
‘Ja’, knikte de nieuwe buurman, ‘natuurlijk. Jullie ook.’ 
‘Mijn ouders’, zei Murat en zette het lijstje terug. Ze zwegen.
Latifa had meer koffie geschonken. 
De nieuwe buurman nam een paar slokken. Hij miste zijn 
vrouw, had hij verteld, was haar langzaam gaan missen toen 
ze steeds zieker werd. De nieuwe begane grondwoning was 
te groot om hem heen. Koud had hij het. Hij wilde niet on-
dankbaar zijn. Wat wilde hij nog meer? En dan zulke aardige 
bovenburen. Hij had naar hen geglimlacht. 
Ze waren opgestaan om afscheid te nemen. De nieuwe buur-
man liet een reservesleutel achter, voor het geval dat. Latifa 
gaf de buurman een stuk van de cake mee. 
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‘Als er iets is, kunt u me altijd bellen. Al is het midden in de 
nacht.’ Dat had Murat gezegd toen hij de deur achter de 
nieuwe buurman sloot. 
Zoiets zeg je dan.

Het is donker en Murat licht met zijn telefoon bij om de sleu-
tel in het slot te kunnen steken. Hij opent de deur en loopt de 
donkere gang in. In de woonkamer brandt een klein lichtje. 
Murat herkent inmiddels, na twee eerdere nachtelijke be-
zoekjes, de contouren van een grote bank, een rond tafeltje 
en wat andere meubelen. Het lampje verlicht een schilde-
rijtje met een schip dat wordt opgetild door woeste golven 
in blauwe, bruine en grijze tinten. 

De nieuwe buurman zit in een pyjama op de bank. Hij heeft 
zijn blote voeten in badslippers gestoken. Met twee grote 
passen is Murat bij hem. ‘Bent u weer benauwd?’ 
De buurman schudt het hoofd. ‘Nee mijnheer Murat, het is 
mijn heup, ik ben uitgegleden toen ik uit het toilet kwam.’ 
Hij staat met moeite op van de bank en neemt een paar stap-
pen. Zijn gezicht vertrekt. ‘Misschien wel goed om er even 
naar te laten kijken.’ Hij kijkt verlegen.
Murat denkt aan zijn bed met het warme lichaam van Latifa. 
‘Kan het echt niet tot morgen wachten? Dan kunt u de huis-
arts bezoeken.’ 
De nieuwe buurman kijkt weifelend. 
‘Oké’, hakt Murat de knoop door. ‘We rijden naar de eerste 
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hulp. Moet ik u helpen met aankleden?’
‘O, nee, dat zal wel gaan mijnheer Murat, als u het niet erg 
vindt een momentje te wachten.’

Murat gaat zitten en stuurt een appje naar Latifa: Buurman 
gevallen op heup. Voor zekerheid ff langs ziekenhuis.
De nieuwe buurman vouwt zich voorzichtig de auto in. 
Hij draagt een grijze broek, een grijs colbert en een donker-
blauw overhemd met een zilverkleurige stropdas waarop 
blauwe maantjes lijken geborduurd. En hij ruikt prettig. 
Het lijkt verdomme wel of we gaan dansen, denkt Murat.

De auto rijdt bijna geruisloos de straat uit. De buurman neu-
riet zachtjes en draait het raampje wat omlaag. Hij leunt met 
zijn hoofd tegen de verhoogde rugleuning en glimlacht ge-
lukzalig.
Murat kijkt opzij. ‘Heeft u nog pijn? ’
Betrapt schudt de buurman zijn hoofd. ‘Nauwelijks.’ 
De auto komt abrupt tot stilstand. Murat steekt een sigaret 
op. Naast hem blijft het stil.

Dan start hij de motor weer en draait vanaf de Rochus-
senstraat de Westersingel op richting Westzeedijk.  Hij voelt 
de  blik van de nieuwe buurman op zich gericht. Even later, 
op de Willemskade, helpt hij hem uitstappen. Ze lopen naar 
het bankje voor het zeemanshuis. In het hotel kan Murat 
twee biertjes bestellen en dan tikken de mannen zwijgend 
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hun glazen tegen elkaar. Langzaam komt de zon op boven 
de rivier. 
 
‘Dank u wel mijnheer Murat. Sorry voor de overlast.’ De nieu-
we buurman steekt de sleutel in het slot.
‘Geen gewoonte van maken hè?’
Murat stopt een pepermuntje in zijn mond, haalt een hand 
door zijn haar en loopt de binnentrap op. Latifa dekt de ont-
bijttafel en vraagt zonder hem aan te kijken of het meeviel.
‘Ja’, knikt Murat,’ ik denk het wel. Maar wel goed dat we even 
gegaan zijn.’ 
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De Schrijvers, de Dichters, de Jury

Tuly Salumu (1988) uit Gent is journalist, mama van twee en 
autist. Ze schrijft verhalen om vat op haar leven te krijgen. 
Meer weten? Tulyschrijft.wordpress.com. 

Karien Gommers (1957) studeerde Engels en Frans aan de 
Vertaalacademie in Maastricht. Daarna is ze zich gaan richten 
op het vertalen van romans, thrillers en jeugdboeken. Sinds 
een paar jaar wisselt ze het vertaalwerk af met het schrijven 
van verhalen en gedichten.

Ireen van der Lem (1963) uit Rotterdam studeerde, naast haar 
werk als opbouwwerkster, Nederlands, Communicatie en 
Cultuur. Ze houdt van taal, schrijft graag en veel en schrijft in 
Bianca Boers Kleine Club van De Schrijfschool. 

Arthur Janssen (1965) uit Den Haag is conceptueel informa-
tiemodelleur bij KPN. Hij heeft een groot huis en een kleine 
kat, Kajto. Schrijven doet hij het liefst met een stok achter de 
deur. Zijn werk wordt uitsluitend in kleine oplages verspreid 
en is daarom lastig buit te maken. 

Petra Sips woont in Wageningen, is cultuurmaker en initia-
tiefnemer van De Plek (www.de-plek.net), en schrijft ge-
dichten.
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Janna de Lathouder uit Lutjebroek is kinderboekenschrij-
ver, theaterdocent en regisseur van onder andere histori-
sche toneelstukken. Haar werk beschouwt ze als een soort 
omgekeerde escape-room: “Ik probeer ín de verwikkelingen 
terecht te komen. Daar maak ik graag een lezer of toe-
schouwer medeplichtig aan.” 

Ikram El Morabet (1979) uit Mechelen, België, is opvoedster, 
moeder van een 14-jarige, echtgenote en baasje van huiskat 
Mevrouwtje Mau. Ze leest sinds haar derde en schrijft sinds 
haar negende. Binnenkort verschijnt er een bundel met haar 
kortverhalen.

Alex Boogers (1970) is schrijver van negen romans, waaron-
der Alleen met de goden en Onder een hemel van sproeten. 
Zijn meest recente boek: De zonen van Bruce Lee. Hij is 
geboren en getogen Vlaardinger.

Britt Planken (1991) is freelance journalist, columnist en 
contentmarketeer. Ze schrijft onder meer voor Groot Vlaar-
dingen, Gemeente Vlaardingen en Talk of the Town. 

De Schrijfschool (2015) van Manou van de Zande en Evelyn 
Strube. Zij ontmoetten elkaar in 1989 op de School voor de 
Journalistiek, schreven sindsdien tientallen kilometers en 
herkennen inmiddels de schrijfstijl van een paar honderd 
ex-cursisten uit duizenden.
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Het juryrapport 
van Alex Boogers en Britt Planken

Vooraf: De Schrijfschool stelde uit de 80 inzendingen voor 
de schrijfwedstrijd ‘Gaan & Blijven’ een top-10 samen. Deze 
tien verhalen en gedichten stuurden we aan Alex en Britt 
met de vraag: wat is jouw top 3? En waarom?
Uit hun uitgebreide en zorgvuldig afgewogen juryrapport 
kunnen álle verhalenvertellers handenvol schrijflessen halen.

Alex Boogers schreef:
Beste Manou & Evelyn & medejurylid Britt,
Vooraleerst: Manou en Evelyn, dank voor jullie berichten en 
voor de inspanningen die jullie hebben verricht om vanuit 
een flinke hoeveelheid inzendingen uiteindelijk tot een lon-
glist te komen van tien verhalen en gedichten. Dat moet al-
lesbehalve eenvoudig zijn geweest.
Ik heb alle bijdragen gelezen. Van een falende, stand-up 
comediènne, een behulpzame buurman, een ongewenste 
zwangerschap, en de tragiek van een Afrikaanse migrant ge-
vangen tussen twee werelden, tot aan ingewikkelde relatie-
perikelen, de hunkering naar het vertrouwelijke, ouderlijke 
nest en de worsteling van het loslaten rondom het thema 
van zelfbeschikking. Ik heb een eenvoudig criterium gehan-
teerd om tot mijn top drie te komen: in de eerste plaats 
gaat het erom dat een verhaal mij meeneemt. Soms heb je 
als lezer aan een paar woorden genoeg. Het gaat erom hoe 
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die woorden er staan, hoe ze zijn geplaatst, de keuzes die je 
hebt gemaakt, en als het goed is, dan waren het niet eens 
keuzes, dan liet het verhaal of het gedicht zich niet op een 
andere manier schrijven. Het moest zo. 
Ik vond de verhalen kwalitatief goed geschreven. Geen kruk-
kige zinnen, of zogenaamde geniale volzinnen met punt-
komma’s die eindeloos doorgaan, omdat schrijver Ik-Ben-Zo-
Belangrijk dat ook doet. Nee, niets van dat. Ik voelde vooral 
schrijfdrang, de lust om verhalen te vertellen. Dat heeft mij 
aangenaam verrast. Niet het ego stond voorop bij de deelne-
mers, maar het verhaal. 
Wat een opluchting!

Wat vooral opviel was dat de deelnemers vaak te veel wil-
den vertellen. Een kortverhaal mag abrupt eindigen, maar 
er moeten kruimels gestrooid worden waardoor het einde - 
zelfs als dat voor de lezer achteraf is - toch wordt begrepen. 
Over elke deelnemer valt wel iets positiefs te zeggen. Mar-
griet schreef een kwalitatief bijzonder goed verhaal. Ik heb 
genoten van sommige beelden die Ireen beschreef in haar 
verhaal, vooral die over de zee. Bij een enkeling vermoed-
de ik een veel groter verhaal en was de beperking van het 
aantal woorden iets van een dwangbuis. Ik merkte bij mijzelf 
achteraf dat niet meteen het verhaal bleef hangen dat wel-
licht kwalitatief goed in elkaar stak en er verzorgd uitzag, 
maar het verhaal waar kiertjes van een nog grotere schrijf-
drang achter schuil leek te gaan. 
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Dan hoeft het niet perfect te zijn, integendeel. Het is alsof je 
hier en daar over een paar keien in het verhaal wrijft en plots 
de schittering ziet van een ruwe diamant.

Soms had ik het gevoel dat de schrijvers de juiste ingrediën-
ten hadden gevonden (en dat is al een prestatie op zichzelf), 
maar dat ze af en toe het recept kwijt waren. Het uiteinde-
lijke baksel in de meeste gevallen nog steeds bijzonder sma-
kelijk, maar de nuances worden voor de fijnproever dan net 
gemist. Nu ik toch met metaforen aan het strooien ben: vaak 
nam de muziek mij mee, maar zoals dat gaat als je naar mu-
ziek luistert hoef je maar een valse noot te horen om je uit 
de sfeer te halen. In alle eerlijkheid betrof het vaak niet eens 
een valse noot. Ik miste soms het juiste tempo, een natuurlijk 
ritme, of een cadans die verslavend werkt. 

Nu kan dat de bedoeling zijn - zoals soms een jazzartiest je 
steeds laat verdwalen -, maar dan hebben sommige schrij-
vers zich toch vergist in de lengte van een kortverhaal. Er is 
natuurlijk ruimte voor het experiment, maar niet veel. Ik ver-
moed dat in sommige gevallen het evenwicht in het verhaal 
wat uit het oog verloren werd. Dat is niet erg. De verhalen 
bleven overeind.

Dan keer ik uiteindelijk weer terug tot het eenvoudige crite-
rium dat voor mij doorslaggevend is: welk verhaal of gedicht 
nam mij mee? 
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Welk verhaal of gedicht ‘bleef hangen’ of heeft mij verrast? 
Welke unieke gedachten in de korte verhalen hebben mij 
voor een ogenblik laten pauzeren?  

Mijn top 3:
1.
In het kortverhaal Eau de Cologne neemt Tuly Salumu mij 
mee in de wereld van de Afrikaanse migrant, die verloren is 
in een merkwaardige tussenwereld die voor niemand anders 
werkelijk invoelbaar is. Na een korte schets over zijn achter-
grond, en inmiddels sadder & wiser, met een overwonnen 
ziekte, maar vereenzaamd, probeert hij zijn omgeving te la-
ten zien dat het allemaal draait om geloof. Hij kan iets. Hij is 
bijzonder. God heeft niet alleen hem genezen, maar hij is nu 
zelf in staat om te helen. Voor de lezer lijkt de overtuiging op 
de inheemse dorpsverhalen van medicijnmannen die zichzelf 
overeind houden met spiritualiteit en bijgeloof. Niet alleen 
neemt Salumu mij mee in de belevingswereld van een man 
die nergens thuis is, ik herken de vervreemding en ontheem-
de wereld die zij beschrijft vanuit de verhalen van mijn Indi-
sche schoonouders die zich in de jaren vijftig in Nederland 
vestigden.  

Het verhaal mist hier en daar wel de juiste balans, de infor-
matie wordt soms met druppeltjes prijsgegeven, dan weer 
lijkt het een vloedgolf waarbij je moeite moet doen om bo-
ven water te blijven, maar de kracht in Salumu’s verteldrang 
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blijft overeind. En dat is knap. Ik heb haar verhaal onthouden. 
Mooiste zin: ‘Pas als je geen nagel hebt om aan je kont te 
krabben, geen kruimel te eten hebt, gebruik je je verbeelding 
écht.’ Dat lijkt een verouderd cliché: lijden voor de kunst. 
Misschien. Maar ik geloof erin. Je ziet vaak dat het juist ver-
wende millennial-schrijvers zijn die op hun 12e al op een iMac 
hun verhalen konden schrijven. Talent en gelegenheid, maar 
geen verhaal om te vertellen. 
De kunsten zijn niet voorbehouden aan de elite, maar aan 
het volk. Kunst die er daadwerkelijk toe doet werd nooit van 
bovenaf aangereikt, maar van onderaf. Iedereen die zich een 
paar vellen papier kan veroorloven en een pen in bezit heeft 
bezit machtige wapens.
Salumu heeft absoluut schrijftalent, en vooral een verhaal om 
te vertellen. Zij is geen schrijver die naarstig op zoek is naar 
haar verhaal, of naar een populair thema om te omarmen. Ze 
heeft een verhaal en een ruw talent. Ik hoop dat Salumu zich 
kan blijven ontwikkelen en dat ze de ruimte krijgt om haar 
verhalen te vertellen. 

2.
In Vogelvlucht van Arthur Janssen zet je eerst even op het 
verkeerde been, en aanvankelijk stoorde ik me aan de lange 
inleiding (het bedritueel), maar op de een of andere manier 
(die ‘een-of-andere-manier’ is de schrijver die het voor elkaar 
krijgt om de lezer mee te nemen) wil je toch doorlezen. Mooi 
beeld wanneer de schrijver vertelt over de Japanse cellist en 
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het wassen van de doden, en de drang tot perfectie.

Ik las dit verhaal als zo’n perfect ritueel: de geliefde die een 
stervende geliefde verzorgt. Niets gebeurt zonder reden. 
Alles heeft een bedoeling. Er moet weliswaar ruimte zijn om 
noodgedwongen te improviseren, maar in eerste aanleg gaat 
het in het verhaal steeds om ‘het wassen van de dode’, ook 
al is de geliefde Michael er nog. Het is een tragisch verhaal, 
maar het wordt nergens larmoyant. Je zou kunnen discussi-
eren over het dramatische gehalte, maar feitelijk is dat bij 
nagenoeg alle bijdragen ruimschoots aanwezig. 
Te veel, overigens, naar mijn smaak. Janssen houdt het hier 
al dan niet opzettelijk klein, en dat is prettig: het bedritueel, 
herinneringen aan vakanties, de somtijds ‘hippische gedra-
gingen’ van het verliefde koppel. Voor Janssen geldt hetzelf-
de als voor Salumu: de balans is hier en daar zoek. 
Het kan strakker en scherper. Soms is het iets te veel. 
Soms hoopte ik op net iets meer. Maar op de juiste momen-
ten wist hij me toch weer met een zin te pakken waardoor ik 
wilde doorlezen.

3.
Exit van Karien Gommers wist me meteen te pakken met 
het ritme en de beelden. Het is geen hermetische poëzie. Je 
weet waarover je leest. Maar dat betekent niet meteen dat 
je te maken hebt met een ‘simpel’ gedicht. Je voelt de ca-
dans. De beelden zie je voor je, en je herkent het ook. Je voelt 
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mee met het personage in het gedicht. Overigens, eenvoud 
en simpelheid zijn geen diskwalificaties. 
Ingmar Heytze zou het hier met mij eens zijn, vermoed ik. 
Je moet het kunnen zien zoals niemand het zag, en het dan 
beschrijven zoals het nog niet eerder is gedaan. Poëzie is, 
wat mij betreft, de hoogste vertelvorm. Het zijn altijd gedich-
ten waarin men troost vindt. Dat hoeft niet te bestaan uit 
beelden die niemand begrijpt, of uit twintig strofen, omdat 
de dichter vooral zichzelf zo graag hoort praten. Vertel het 
zoals jij alleen het ziet en voelt en interpreteert. Karien wist 
me mee te nemen in haar wereld: onverschillig en verdoofd 
voor de woorden van een geliefde, maar hypersensitief voor 
haar omgeving.

Ik hoop voldoende argumenten te hebben aangedragen om 
mijn top drie te verdedigen. Dank voor jullie vertrouwen. Nu 
ben ik geen criticus, maar een schrijver. De meeste schrijvers 
weten niets, en ook ik weet maar weinig van waar het in de 
literatuur om draait. Na een belevenis of een geschiedenis 
volgt het verhaal, en het zijn de verhalen die bij ons blijven. 
Sterker, het zijn de verhalen die ons maken, en als niets echt 
onthouden wordt, dan toch nog altijd dat ene verhaal over... 
(zelf invullen)

Een verhaal is genoeg voor de mensheid om te overleven. 

– Alex Boogers

Britt Planken schreef:
1.
Eau de cologne van Tuly Salumu is mijn winnaar. Vooral 
de eerste helft van het verhaal vond ik erg ‘slim’ en sterk. 
Het schreeuwt onbegrip, raakt een treurige snaar in mij. Dit 
thema past bij wonen in de Randstad; deze man kan mijn 
buurman zijn.
Vanaf de eerste vreemde woorden was ik benieuwd naar 
het land waar deze meneer vandaan kwam. De opbouw 
naar en manier van prijsgeven vond ik goed gekozen. (“Wil-
de krullen en een koffie-met-melkbruine huid betekent niet 
dat ze zich Congolezen mogen noemen.”)
Het verhaal is actueel, eenvoudig maar toch bijzonder en 
goed opgeschreven. Ik had wel wat meer willen begrijpen 
van het doorslaggevende motief om zijn leven te beëindi-
gen. Zeker ook omdat de titel naar dit specifieke moment 
verwijst. Wat is er met zijn diepste overtuigingen gebeurd? 

2.
In Vogelvlucht door Arthur Janssen is mijn nummer twee. 
Het gaat over een grote verandering in een liefdesrelatie. 
Ik vind het mooi als iets in een verhaal me ogenschijnlijk 
irriteert en dan op z’n plek valt, zoals hoe de intro zich ver-
houdt tot rest van dit verhaal. Of waarom ik een beknopte 
beschrijving van hun relatie lees. Keuzes die ik bij het door-
lezen ging waarderen. 
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Sommige zinnen zetten me aan het denken, zoals “Hij 
weegt gelukkig een stuk minder”. In relatie tot een ziekte 
heb ik dat nog nooit in een positieve context gehoord. En 
“happen nestwarmte” vind ik prachtig.
De beschreven liefde is soms te zoetsappig, te perfect. De 
ontknoping is daarentegen kort en rauw. Naar mijn idee 
heel goed gekozen. Je ziet zoiets aankomen, maar door de 
verwoording voelde ik toch een schok. 
Er zit zoveel respect voor de ander in dit stuk, dat het me 
vooral hoopvol achterlaat.  

Op drie had ik eerst De ontmoeting van Ikram El Morabet 
en ik twijfelde ook nog tussen Spiegelthee van Petra Sips.

3.
Uiteindelijk heb ik vanwege de originaliteit en het plezier 
dat ik steeds weer heb bij het lezen van dit verrassende 
verhaal gekozen voor Als er iets is van Ireen van der Lem. 

Een verhaal waarvan ik blij ben dat de schrijver het uit de 
lucht (of het leven) plukte. 
De manier van vertellen was niet per se creatief, eerder 
degelijk. Daardoor was het wel goed te volgen. Soms zit er 
te veel in zo’n kort verhaal. 
Net als bij mijn nummer twee zet het einde alles in een 
ander perspectief. 
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 Ik heb zelden behoefte om een verhaal meteen na het le-
zen weer terug te lezen, maar dat lukte Ireen van der Lem. 
Ik wilde op zoek naar clous die ik had gemist. Het was leuk 
geweest als ik er een was tegengekomen.

– Britt Planken
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