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A ch t e rb l i j ve n

Een weduwe en een weduwnaar
schreven twee volstrekt
verschillende rouwboeken. Het is
dan onvoorspelbaar welke
lotgenoot aan welk boek het
meest heeft. Beiden wisten Marc
Chavannes te bemoedigen.

De lange mars door het niets

Door onze redacteur

Marc Chavannes

H
et is als met de M a tth ä u s
Pa s s i o n , de honderdste
keer dat je die hoort kan
hij je nog ongenadig raken.
Als je er gevoelig voor
bent. Wie recent een ge-

liefde heeft verloren is voor bijna alles
overgevoelig, en door betrekkelijk kleine
tegenslagen tot wanhoop of razernij te
brengen. Rouwen is jungle.

Klaas ten Holt en Mine van Wychen heb-
ben niet veel met elkaar gemeen. Uit hun
leven als weduwnaar en weduwe hebben
zij twee volstrekt verschillende boeken ge-
destilleerd. Hoogst persoonlijk, in onver-
gelijkbare tonen en ritmes. Allebei ont-
roerden zij mij bij vlagen – maar dat ge-
beurt snel met lotgenoten, hoe ver zij ook
denken te zijn op het pad van wederge-
wo o n h e i d .

Ten Holt heeft zijn weduwnaarschap
publicitair aardig op de rit. Een weblog,
een serie in Het Parool, voor- en napubli-
caties in T ro u w en nu het boek met de ro-
de hoed op de kaft, De Complete Weduw-
n a a r. Hij is componist, muzikant, vader
van drie opgroeiende kinderen. Zij was
zijn alles, ontwerpster, medemuzikant,

zijn Bibian – zij werd 41. Tijdens haar kor-
te, heftige ziekte zette hij zijn indrukken al
om in woorden. Dat bleef hij doen.

dinsdag 26 juni 2012
Je woont hier al niet meer:
ik regel timmerlui en delvers,
houwers, letterzetters,
dr ukkers,
terwijl jij daar maar ligt,
niet ziet dat ik me heb geschoren,
niet stofzuig
om je niet te storen.
Waar wacht je op?
Straks word je afgehaald:
ik heb vooruit betaald.

Na de verschrikkingen van ziekte, dood en
afscheid volgt de lange mars door het niets
die weduwmensen herkennen. Voor Mine
van Wychen was de paniek vaak heftig, de
pijn rauw, het geldgebrek aanhoudend. Zij
vocht in haar dromen met God en overdag
met iedereen die niets vermoedend haar
woede activeerde, onbehulpzame loket-
medewerkers, mensen die vragen hoe het
gaat maar het antwoord niet willen horen.

Zij gaat bij vlagen zo heftig tekeer dat
vrienden en zelfs haar dochtertje zich zor-
gen maken. De rede keert vroeg of laat al-
tijd terug. Dan spaart zij zichzelf niet met
spot of kritiek. In haar binnenste is zij bij-
zonder streng voor zichzelf. Mine van Wy-
chen moet zich beurtelings verweren te-
gen de generaal, de boekhouder en de
boeman in haar hoofd. Meer dan tien jaar
later komt zij uit haar boek tevoorschijn
als een redelijk en gelouterd mens. Zij is
niet aan zelfmedelijden bezweken.

Bang

Ten Holt is droger. ‘Wat ik het meest mis,
is overleggen. Iets verzinnen, in mijn
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hoofd ergens mee bezig zijn en dat dan op-
p e re n’, observeert hij praktisch. ‘Als je al-
leen bent, spreek je je gedachten niet uit.
Dat is logisch, maar het heeft een verlam-
mende werking op de levensvatbaarheid
van ideeën.’

De muzikant-verteller objectiveert zijn
gezin en zichzelf al heel snel. Hij schakelt
heen en weer tussen haast luchtige objec-
tivering en onverpakte radeloosheid. Zijn
emoties krijgen geen grote woorden. ‘Ie -
dereen zegt dat ik het heel goed doe, maar
dat is onzin’, schrijft Ten Holt. ‘Ik doe
maar wat, en het is nog veel te vroeg om
daar iets verstandigs over te zeggen. Ik
ben bang, maar ook vol vertrouwen.’

Daarmee is Ten Holt misschien een ster-
kere schrijver dan Mine van Wychen, die
nog steeds verbaal stuitert als zij terug-
denkt aan jaren onmacht, en vaak in-
houdsloos medeleven. Je man’s doodvon-
nis horen kort na de geboorte van je eerste
kind is ook onredelijk.

Van Wychen boort een komisch talent
aan als zij de onzinnige steunbetuigingen
en haar pogingen eerlijk te antwoorden in-
ventariseert. Ook na jaren oefenen kan zij
gevloerd worden door dit soort gesprekje.
‘Hoe is het nou?’ ‘Nou, wel goed.’ ‘Fijn, dat
is goed te horen. Je ziet er goed uit trou-
we n s . ’ ‘Dankje.’ ‘Zeg nou, dan ga ik weer
verder. Het beste.’ ‘Ja, dankjewel, jij ook’.

Een categorie apart zijn de mannen van
vriendinnen en andere ongenode klussers
die opeens voor haar deur staan. ‘Ik was
toevallig in de buurt en dacht ik wip even
a a n’. Razend kan zij er nog van worden.
Daar staat tegenover die oude vriend en ru-
we bolster die op een dag langskomt. Hij
stelt vast dat het lot haar onevenredig hard
heeft getroffen. Waarna hij afsluit met: ‘Ver -
der alles goed?’Dat is zo absurd dat de uit-
spraak Mine tot in lengte van jaren opbeurt.

Ten Holt is summier over zijn prille
stappen op het pad van langsgaan en
schoolpleincontacten. Tegen het eind van
zijn boek stelt hij vast dat hij nog niet klaar
is voor zoiets als een relatie. ‘Ik dacht dat
het een naast het ander zou kunnen be-
staan: liefde naast verdriet, vervulling
naast gemis, maar ik denk dat het een illu-
sie is. Ik heb een ander niets te bieden, in
ieder geval nu nog niet.’

Overlevingsstrate gietje

Bibian is nog overal, realiseert Ten Holt
zich. Maar hij droomt niet van haar. Toen
zij nog ziek was, was zij er nog, zo ver-
schrikkelijk als alles was, maar te bevat-
ten. Nu begrijpt hij haar niet meer. ‘Ro u w
is de afwezigheid van emotie, van pijn. Het
gemis en de behoefte eraan. Stilstand. De
leegte van de rouw. Het mysterie van de
onherroepelijkheid, van de eeuwigheid.
Van het voor altijd niet-zijn.’

Zijn ervaringsregel: ‘Rouw komt in gol-
ven, is discontinu, maar kondigt zich niet
aan.’ Ten Holt windt zich niet op als men-
sen met de beste bedoelingen vragen hoe
het gaat. Hij polijst zijn antwoord in de
loop der tijd, tot een vaste, voor hem ken-
nelijk passende vorm. Dat verkleint de ge-
voelswaarde. Een overlevingsstrategietje.

Voor wie zijn boeken over dood in huis
bedoeld? De schrijvers geven vorm aan de
botsende gevoelens in hun binnenste. Fa-
milie en vrienden komen er niet altijd
goed af. Handleidingen voor mederou-
wers vooral? Waarschijnlijk wel, maar het
is onvoorspelbaar wie waar aan toe is. Ik
kon het eerste jaar geen muziek horen en
geen boek lezen, zeker niet over ‘het’. Er
zijn geen wetten in rouwland. Het zijn boe-
ken die een gevoel van verwantschap en
bemoediging kunnen bieden. Ik weet één
lezer voor wie dat opging.

Mine van Wychen:
Jij redt het wel.
Over leven in het

land van rouw.
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Een man rouwt bij het graf van zijn overleden vrouw, augustus 2013 op een kerkhof in Parijs.
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SPREKEND

Onbekende schrijver Thomas van Aalten

(35) publiceerde onlangs zijn zevende

roman, L ee u we n s t r i j d . De romantiek van

het schrijverschap heeft plaatsgemaakt

voor een prettig burgermansbestaan.

Tekst Brigit Kooijman, foto Andreas Terlaak

Ik ben
genetisch
vrij goed van
humeur

B o ek e n b a l
„In 2009 kreeg ik geen uitnodiging voor het Boeken-
bal. Nee, ik was niet gekwetst. Ik snap best dat ze
dachten: ‘Van Aalten, wie is dat?’ Maar ik was al
twaalf jaar schrijver en had net mijn vijfde roman ge-
publiceerd, dus ik wilde er toch wel graag heen. Via
de baliemedewerker van de uitgeverij, die iemand
wist die weer iemand kende die in de Stadsschouw-
burg werkte, ben ik door een zij-ingang naar binnen
gekomen, langs opgestapelde vuilniszakken en een
afvalcontainer. Een beetje masochistisch was het
we l . ”

Citotoets
„Schrijver worden wilde ik al van jongsaf aan. Ik kon
een heleboel dingen niet. Motorisch was ik zwak, re-
kenen was een ramp. Alleen verhalen verzinnen kon
ik goed. Mijn score bij de Citotoets was 529. Dat bete-
kende dat ik amper het lager beroepsonderwijs zou
kunnen halen. Daarom ging ik voor een soort brug-
jaar naar een speciale school. Terwijl iedereen uit-
vloog naar de middelbare school, moest ik elke dag
in mijn eentje met de bus naar een uithoek die nie-
mand kende, een soort vagevuur. Er zaten vooral
jongens op, en zoals de meeste jongens waren ze
stoer, druk en schreeuwerig. Ik was een kleine, dro-
merige bleekneus en ben vaak bang geweest. De laat-
ste schooldag ben ik het gebouw uitgelopen zonder
iemand gedag te zeggen, met het gevoel dat de we-
reld aan mijn voeten lag. Ik had zó afgezien, nu kon
mij niets meer gebeuren.”

Uitgebeende taal
„Boeken schrijven is best kwetsbaar. Iets wat in je
hoofd zit, laat je via je lichaam naar buiten komen en
ligt uiteindelijk in de winkel. Kwetsbaar en ijdel tege-
lijk. Om daar achter te kunnen staan, moet je genoeg
vertrouwen in jezelf hebben. Dat gevoel van ‘ko m
maar op, je doet me niks’ heb ik altijd gehouden
sinds de dag dat ik die school uitliep. Niet dat slechte
recensies me niet raken, maar ik zie het als iets waar
je doorheen moet. Ik ben genetisch denk ik vrij goed
van humeur. Al heeft het ook met volwassen worden
te maken; toen ik jonger was heb ik me weleens mis-
kend gevoeld als een boek van mij slecht – of erger,
helemaal niet – besproken werd. Maar het heeft me
er nooit van weerhouden om door te gaan met schrij-
ven. En vaak kan ik me wel verplaatsen in de criticus.
Zo schreef laatst iemand dat in Lee uwenstrijd de zin-
nen niet ‘sp ra n ke l e n’. Dat kan kloppen, ik hou van
uitgebeende taal, zoals in De vreemdeling van Albert
Camus. Dat boek heb ik wel dertig keer gelezen en el-
ke keer ontdek ik weer wat nieuws.”

M o t ö rh e a d
„Op mijn 21ste debuteerde ik met de roman Snee uw-
beeld. Die werd de hemel in geprezen. Elsbeth Etty
schreef in NRC Handelsblad: ‘Als dit debuut model
staat voor de literatuur van een nieuwe generatie,
kunnen we de jaren nul met enig vertrouwen tege-
moet zien’. Soms denk ik weleens dat ik te vroeg ge-
piekt heb. Het ‘Jamai- effec t’ noem ik het. Een jonge
debutant is aandoenlijk, maar ik deed natuurlijk
maar wat. Mijn stijl werd steeds bizarder en duister-
der. Ik vond mezelf reuze interessant met mijn ge-
blondeerde haren en mijn Motörhead-T-shirt, maar
iemand had me in mijn nekvel moeten grijpen en
zeggen: ‘Ga jij eerst maar eens even de korte verha-
len van John Cheever lezen om wat meer technische
vaardigheden op te doen’. Dus ik begrijp achteraf
ook wel dat de pers mij op een gegeven moment is
kwijtgeraakt .”

PC Hooftstraat
„Als die larmoyante jongen van toen mij nu zou zien,
zou het hem verbazen hoe weinig romantisch mijn
bestaan is. Ik stelde me het leven van een schrijver
voor zoals Jack Nicholson in de film The Shining,
compleet gefreakt bezig zijn met je eigen verhaal. En

zo is het ook wel een tijd geweest, ook omdat ik vaak
’s nachts schreef. Nu werk ik vier dagen in de week
als docent op de Hogeschool van Amsterdam. Ik sta
elke dag om zeven uur op, lees de krant, stap op mijn
fiets en rij door het Vondelpark naar de PC Hooft-
straat. ‘Hier ga ik ooit een pak kopen’, denk ik dan.
Langs het Rijksmuseum, de Amstel over en als ik de
Rembrandt-toren zie, ben ik dankbaar – elke ochtend
weer – dat ik alleen al deze fietstocht mag maken. In
het voormalige SVB-gebouw waar de Hogeschool van
Amsterdam zit, zet ik mijn attachékoffer neer en be-
gin aan mijn werkdag. Schrijven doe ik in het week-
end en in de vakanties. Ik zou niet anders willen. Ik
ben zeer gehecht aan mijn collega’s, en aan de koffie-
automaat waar ik mijn pasje in kan steken.”

Va rk e n s k o p p e n
„Leeuwenstrijd is anders dan mijn vorige zes boeken.
Het avant-gardistische heb ik losgelaten, net als het
theatrale en het bombastische. In mijn vorige boek,
De schuldigen, vielen van een wolkenkrabber in Du-
bai varkenskoppen naar beneden. Misschien vroeg ik
te veel van de lezer. In Leeuwenstrijd beschrijf ik de
geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw,
aan de hand van vier generaties vaders en zonen. Dat
moet haast wel voor meer herkenning zorgen. Ook
het schrijfproces was prettiger, rustiger dan ooit.”

Oploskoffie
„Het idee voor dit boek ontstond toen ik me reali-
seerde dat voor mijn generatie, geboren tussen 1970
en 1985, de wereld wel heel snel is veranderd. We
hebben in onze jeugd nog met post en fax gecommu-
niceerd, iets waar we ons nu niks meer bij kunnen
voorstellen. We zijn echt in twee epochen opge-
groeid. Toen ik hierover ging praten met socioloog
Dick Pels, wees hij me erop dat mijn generatie niet op
zichzelf staat, maar uit een andere voortkomt, en die
óók weer. Zo ben ik uiteindelijk teruggegaan tot het
begin van de twintigste eeuw. Mijn streven bij het
schrijven is altijd om de achterkant te tonen van wat
je op het eerste gezicht ziet. Het onderhuidse, de ba-
naliteit. Dat je de coulissen in kijkt en een acteur ziet
zitten met zijn troosteloze bakje oploskoffie. In Lee u-
wenstrijd loopt een van de hoofdpersonen mee in
een mars tegen ABC-wapens. De demonstranten zijn
tijdens die wandeling helemaal niet bezig met de we-
reldvrede, maar met eten, slapen en wie het met wie
doet .”

Z e n d el i n g
„Wat ik nu doe, op toernee langs boekhandels in het
land, en op bezoek bij leesclubs, zou ik tien jaar gele-
den nooit gedaan hebben. Een beetje mijn eigen
waar lopen aanprijzen, ik keek wel uit. Maar ook
daar ben ik minder dwars in geworden. Ik heb er
zelfs veel plezier in om als een soort zendeling mijn
eigen woord te verkondigen. Ik verbreed mijn hori-
zon. Je kunt ook zeggen dat ik ordinairder ben gewor-
den. Maar dat heeft me meer gebracht dan mijn prin-
cipes; van mijn vorige boeken is nooit een tweede
druk verschenen, bij Leeuwenstrijd kwam die al na
twee weken.”

Koning van het bal
„Dit jaar was ik weer op het Boekenbal. Ik stond op
het terras tussen de rokers toen Tommy Wieringa
aankwam in een limousine. Ik was daar gewoon aan
het kletsen, en hij zei ‘dag Thomas’. Ik had niet het
flauwste idee dat hij mij zou herkennen. Hij stelde me
voor aan zijn rugbyteam en het werd een heel gezelli-
ge avond. Het voelde als grote gerechtigheid dat Wie-
ringa, een schrijver die ik ontzettend goed vind, en
die net als ik uit een gat in de provincie komt, de ko-
ning van het bal was. Ineens raakte ik zeer verzoend
met mijn positie in het literaire landschap. Ik heb
lang gedacht dat ik een undergroundschrijver was,
waar de mainstream nu eenmaal niet op zat te wach-
ten. Maar zo zwart-wit is het natuurlijk helemaal
niet .”


