
Ik heb een zittend 

beroep

Ik ben op een feestje

ik ben verlegen

Collega F. kwam langs voor een praatje. 

‘Je zit hier wel eenzaam,’ zei hij. 

‘Ik vind het heerlijk,’ antwoordde ik. 

Ik vond F. niet leuk. Hij maakte vaak suggestieve 

grapjes en was soms al om half zeven op kantoor. 

Als ik dan om negen uur bij de koffieautomaat de 

slaap uit mijn ogen wreef zei hij terloops: ‘Dit is al 

mijn derde kopje.’ 

‘Vind je het goed als ik hier even mijn oefeningen 

doe?’ vroeg hij. ‘Van de fysio moet het twee keer 

per dag.’ 

Ik zei dat het prima was. Hij begon te rekken en 

strekken. Ik kon zijn navel zien. 

Ik zette een muziekje op. 

Toen leek het of hij danste.  

De tweede avond wordt er gedanst op het dak. De zomerhitte van Madhya 

Pradesh maakt ons kleverig en loom. Uit een telefoon klinkt blikkerige 

Bollywoodmuziek. De vrouwen in India zijn sierlijk en nauwkeurig in hun 

bewegingen. En M., het Belgische meisje waarmee ik reis, ook. Deze vrouwen 

dansen zoals vrouwen horen te dansen, denk ik somber. Ik zoek de donkere rand 

van het dak, kijk naar de sterren en denk aan het rockcafé waar ik soms kom, waar 

ze Queens of the Stone Age en Muse draaien. Dan begin ik toch maar, met hoekige 

schouders, vuisten dicht bij mijn gezicht, blik op de grond. Pas na een tijdje durf ik 

weer te kijken. De vrouwen moeten me nauwlettend hebben geobserveerd. Ze 

dansen plotseling allemaal met hoekige schouders, vuisten dicht bij hun gezicht, 

hun sari's zijn kleurige vegen in het donker. Een van hen komt me vragen of ze het 

goed doet, zo.   

Leuk, een lesje lindy hop. 

Een lesbisch lesje lindy hop in een 

stadstrandbar in Berlijn, met 

rabarbersap met wodka en meubels 

van sloophout. Gesche en Katrin 

doen al voor de tweede keer mee. Ze 

lindy hoppen erop los. De 

instructeurs dragen glimmende 

schoenen, ze doen voor hoe snel het 

ook kan. Wat wij nu doen is meer 

lindy hoppen in slow motion. Komt 

door de wodka, komt ook door de 

zon die op dit uur zo laag staat dat hij 

recht in je ogen schijnt.   

Het is worship night. De huisband speelt, 

er wordt gezongen en Andrew danst, 

zijn ogen gesloten achter de dikke 

brillenglazen, het geruite overhemd half 

uit de kaki broek. Soms is een wit, trillend 

stukje buik te zien. Andrew danst voor 

God, met wilde armgebaren en grove 

bruine leren schoenen op zacht tapijt. 

En ik denk: iemand zou hem moeten 

vertellen hoe mooi dit is, dat dansen 

zonder enige bekommernis. Wie maakt 

Andrew nou ooit een compliment? 

Maar we zijn bang dat iets zeggen over 

de onbevangenheid de onbevangen- 

heid zal vernietigen. Zoals een soufflé 

inzakt als je de oven te vroeg opent om 

te kijken of hij al gerezen is.  

Een paar jaar lang kon je als bezoeker van literaire 

programma’s genieten van de literaire stoelendans. Zes 

schrijvers, vijf stoelen, muziek. Wie af is, draagt voor. Ik heb er 

vaak aan meegedaan. Ik heb geleerd dat sommige schrijvers 

kunnen dansen, maar de meeste niet. Ik behoor zelf tot die 

laatste groep al heb ik in een studentenkamer in Eindhoven 

weleens het publiek voor me kunnen winnen met de 

moonwalk. Ik was er erg op gebrand de stoelendans te 

winnen, niet omdat ik fanatiek ben maar omdat enkel de 

winnaar tijd had om uit te rusten, terwijl de nummer twee aan 

het voordragen was. Ik heb de stoelendans vaker verloren 

dan gewonnen. Ik heb vaak hijgend voor een microfoon 

gestaan, langzaam door mijn teksten bladerend totdat ik 

weer voldoende adem had om te praten.  

Het feestje moest nog wat 

op gang komen. N. stelde 

voor om ‘ik ga op reis en ik 

neem mee’ te doen, maar 

dan met danspassen. 

Nadat we de man met de dwarsfluit 

door het bos waren gevolgd, kwamen 

we bij een heuveltje. Van dat heuveltje 

rolden mensen naar beneden. Ze 

droegen blauwe kleren. Omdat het een 

open dag van Vitens was, was het niet 

moeilijk te raden dat ze water 

voorstelden. Dat bedroefde me een 

beetje. Het was alsof ik naar een rivier 

keek maar dan zonder alle dingen die ik 

mooi vond aan kijken naar een rivier: de 

meeuwen die bezitterig boven het 

water scheren, de vrachtschepen, het 

besef met andere plekken verbonden 

te zijn, gewoon, door daar aan de kade 

te staan. Een meisje in een stoffige 

spijkerbroek rolde rakelings langs mijn 

benen. Ik trok mijn voet weg, maar - 

dacht ik bars - niet omdat ik bang ben 

voor nattigheid.  

Dat elke 

generatie moet 

ontdekken dat 

het hart een 

metronoom is. 

Dat we allemaal 

rondlopen met 

een beat in 

onze borst. 

Dat we zelf de 

maat slaan, ook 

al kiezen we niet 

altijd de muziek.

Ze zei: 'Ik troost 

me met de 

gedachte dat 

wankelen het 

begin is van een

dans.' 

‘Als je vroeger iemand wilde ontmoeten,’ 

zei opa, ‘dan ging je op dansles.’ 

Ik ging naar de website van een 

dansschool. Op de inschrijfpagina kon je 

aanklikken of je als koppel kwam of 

individueel. Achter individueel stond 

tussen haakjes: wij geven geen 

partnergarantie.   
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Ik ben gevoelig voor 

groepsdruk

ik wil winnen

Ik geloof in god Ik geloof in kunst

Ik volg advies ik heb lief ik ben bang

ik ben moe
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https://www.youtube.com/watch?v=g-w_h0eWvq8

