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Omgeven door alles wat vertrouwd is. Ik kan hier de weg vinden in het donker. Als er brand uitbreekt, 
als ik word geblinddoekt, als het nacht is. Dat is het nu. Alleen het laatste. Het is nacht en ik probeer de 
drang om me om te draaien te weerstaan. Mijn lichaam werkt haarzelf tegen. Ik wil niet de hele tijd 
alleen op mijn buik liggen, met mijn hoofd naar rechts gedraaid. Dat voelt niet goed, ik moet bewegen. 
Mijn hoofd naar links draaien en daarvoor moet eerst heel mijn lichaam een omwenteling maken, de 
enige manier om de goede plek op het kussen te vinden. Maar ik wil helemaal niet bewegen, want dan 
kan ik nooit in slaap vallen. Het is nacht en het is een slapeloze nacht.  
Ik hoor in deze stille kamer seconden wegtikken, alsmaar meer secondes, totdat ze meer en meer 
worden en zich opstapelen tot een veelheid die ik niet van plan ben uit te rekenen. Een veelheid die 
uren in zich draagt. Uren waarin het donker is en donkerheid verwoekert de tijd, laat geen duidelijkheid 
meer zien over hoe lang dingen duren, hoe lang ik hier al lig. Uren waarin niks gebeurt. Alleen het 
denkbeeldige spitsen van mijn oren als ik geluiden hoor vanbuiten het huis, vanbinnen het huis en 
vanbuiten mijzelf en vanbinnen het huis en vanbinnen mijzelf.  
Mijn lichaam blijft doorgaan met werken, zelfs als ik het daar geen opdracht toe geef. Organen die hun 
rommelende ding doen en elkaar de hele tijd van alles vertellen in een geheimtaal waar ik eerst voor 
zou moeten studeren om ze te kunnen duiden en begrijpen. Voordat ik zou weten wat Latijnse woorden 
zijn voor de dingen waar ik het over wil hebben. Bijvoorbeeld de darmen. Het is niet verstandig vlak voor 
het slapen heel veel te eten, vertelt een website me, die ongetwijfeld door meerdere slapelozen is 
bekeken. En ook beeldschermen zijn uit den boze voor het naar bed toe gaan. Dat is onhandig als ik wat 
wil lezen over in slaap vallen. Ik draai me om. Het denken over in slaap vallen helpt ook niet echt, maar 
dat is op dit moment het enige waar ik aan denk. Denk aan fijne dingen. Ik stel me voor dat je naast me 
ligt. Je baard in mijn nek, handen die elkaar aan de andere kant van mij weer ontmoeten. Voor de rest 
niks, alleen liggen en weten dat jij daar bent. Proberen mijn ogen dicht te doen en dat idee heel stevig 
vast te blijven houden. Of een wandeling. Ik stel me voor dat ik deze kamer uit ga, de trap af, de deur 
door, de straat op, de straat uit, de weg overstekend, ik ben in de natuur, ergens waar ik al wel eerder 
ben geweest, zomaar, van het ene op het andere moment, ik kijk achter me en er loopt een hond, hij is 
zwart met bruine vlekken boven zijn poten en met witte, puntige tanden en hij zou er gevaarlijk uit 
kunnen zien, maar dat doet hij niet, ik loop verder op het pad, ik ruik iets in de lucht, een rare geur, iets 
dat lijkt op haardvuren, maar ook op olie boven vuur en ik hoor iets dat tegen een boom schuurt, iets 
dat raspend de schors probeert te stelen, die het bruin van de bast pijn aandoet, bij zijn sappen wilt 
komen en er krabt iets aan mijn deur. De kat.  
Kleine nageltjes kenmerken haar aanwezigheid, haar zachte roep om iets van mij te krijgen wat ze met 
geen woorden kan zeggen. Katten kunnen namelijk niet praten. Ik draai me om en sta dan toch op. 
Warme voeten op een koude vloer. Grote gele irissen kijken naar waar ongeveer mijn gezicht is dat nog 
niet helemaal scherp ziet en een staart krult zich op als ik de kamerdeur open doe. Ik heb haar nu niks 
te geven en loop door naar de badkamer, het licht blijft uit. Plassen in het donker vind ik niet raar of 
eng, maar juist fijn en rustig. Het vertrouwen op geluid en op tast geeft me een specifiek idee van macht, 
van kennis over hoe dingen hier normaal zijn. Het voelt veilig. Ik trek door en was mijn handen met de 
zeep die altijd overal heen glibbert. Mijn ogen zeggen me dat ze zich nu moeten sluiten en braaf volg ik 
het bevel op als ik me weer tussen lakens heb genesteld. Ademhalen. Zou het helpen als ik heel rustig 
in. En uit. En dan weer in. En dan weer uit. En dan nog een keer rustig in. En nog een keer rustig uit. En 
nog een keer langzamer in. En nog een keer langzamer uit. Ademhaling kan je bewust gebruiken voor 
beweging. De ene beweging is er een die energie behoudt, in, en op de andere beweging laat je energie 
iets teweeg brengen, uit, links, rechts, mijn voeten bewegen zich zonder dat ik daarbij na hoef te denken, 
mijn spieren zijn een constante maalstroom van inspannen en ontspannen, van intrekken en loslaten, 
in en uit, mijn armen volgen op hetzelfde ritme, maar in tegengestelde richting, dat gaat zo automatisch, 
als ik er teveel over nadenk, lukt het niet meer, net zoals slapen. Ik open mijn ogen.  



Ik was bezig met in slaap vallen. Maar toen lukte het weer even niet. Ik ben kort bozig op mezelf en op 
het denken aan in slaap vallen. Nu niet meer eromheen draaien. In en uit, in en uit, in en uit, ik hoor het 
in en uithijgen van iets achter me, maar ik draai me niet om, ik weet dat zwarte ogen me aan zullen 
kijken als ik me omdraai en dat er dan een moment van onwetendheid volgt, het afvragen wie van ons 
de beginner is van een gesprek, maar honden kunnen niet praten, zegt iemand tegen me, het is degene 
die de boom laat huilen, die zijn sappen steelt, die dorstig is naar gelig, plakkerig bloed, ik durf niet te 
kijken, waan me in een langzaam ontsluitend donker, maar op een plek die niet van mij is, die niet bij 
mij hoort, ik zou hier niets kunnen vinden op gehoor en op de tast, vuur in de hemel, de zon is daar de 
ontsteker van, ik voel er onrust van, in mijn lichaam en ook buiten mijn lichaam, ik zoek naar waar de 
weg naar buiten is, maar ik kan de bordjes niet lezen, ik ben al buiten, maar niet buiten deze vreemde 
omgeving, waar het snel donker wordt, ik zie gehijg en hoor zwarte ogen en ik proef bloed van een 
boom, de boom huilt naar me, wacht tot ik het gesprek begin, zijn lijden verzacht met mijn woorden, 
maar ik weet niet wat ik moet zeggen, ik blijf stil en daar voel ik me schuldig over, want ik heb zijn bloed 
gedronken, die de steler me inschonk, die ik zomaar aannam, snel geaccepteerd door de hijgende hond 
die mijn gedachtes bijna uit elkaar liet stromen, ik probeer te blijven ademen, in en uit en in en uit en in 
en uit en ik realiseer me dat ik in slaap viel maar het moment zelf niet herinner. 


