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AAN DE LEZER 

Alstublieft, deze monoloog met de titel ‘Reflectie’ is voor 
u.  

Lees wat u leest zoals het is opgeschreven: onbevangen 
en vrij van geest.  
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Tot hier! Ik moet het kwijt: ‘Ik ben een racist!’  

Mijn liefste stopt het strelen van mijn wang, voelt 
nattigheid. 

‘Jij een racist? Hoe kom je daar zo ineens bij?’ 

‘Niet ineens, het houdt me al langer bezig. Ik betrap 
mezelf er steeds vaker op dat ik oordelen vel over 
anderen, uitgelokt door een latent aanwezige mening of 
overtuiging, misschien gevoel. Ik kan het moeilijk 
duiden. In elk geval iets dat me totaal niet bevalt!’ 

Mijn lief fronst stoïcijns, dwingt mij verder te praten. 

‘We zaten net toch die quiz te kijken? Van de drie 
kandidaten was er een donkergetint. En, verdomd als 
het niet waar is, werden vragen aan de blanken gesteld 
dacht ik: ach, ze weten het wel en zo niet: soit, geen 
probleem. Maar toen de donkergekleurde aan de beurt 
was, hoopte ik echt dat die het antwoord wist. Stom, hè? 
Die gedachte welde spontaan op. Maar waarom …?’  

Zwijgen prikt de opbollende ballon van geladen stilte 
moeiteloos lek. 

‘Ik was bang dat anders aloude vooroordelen werden 
bevestigd: dat ze weinig kansen hebben gehad, met een 
leerachterstand de maatschappij zijn binnengekomen … 
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dat soort vooringenomenheden zijn op een of andere 
sneaky wijze bij mij geïnternaliseerd en staan 
voortdurend op stand-by. Ik weet niet wat ik ermee aan 
moet. Hoe kan ik me ervan bevrijden? Of wie? Help!’ 
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‘Help je mij?’ 

Geen reactie. 

Ik ben alleen, droog mijn gezicht, kijk in de beslagen 
spiegel. 

Keert mijn levensgezel terug of kalft onze relatie af naar 
het alleen nog uitwisselen van kerstkaarten? Lief 
oordeelt hard over mijn verzendmethode: ‘Dat is 
typisch zo’n relatiedodend dialectisch denkdogma van 
jou!’  

Waarom? Omdat ik ze uitsluitend stuur naar degenen 
van wie ik er een krijg? Als ik kaarten ontvang voordat 
ik ze zelf verstuur, is dat een positief teken dat hoop 
biedt, toch? Of is die vals? Denk ik soms vals en zie ik 
het niet? 

Waarom kan ik mezelf niet aankijken? Hoe kom ik 
tevoorschijn uit dat waas van waterdamp en zie ik 
mezelf? Die geest in de nevel is toch een fles vol 
denkbeelden en overtuigingen! Hoe heeft mijn inhoud 
eigenlijk vorm gekregen? Welke zijn mijn referenties? 
Waarom ga ik niet op zoek? Angst voor meel in de 
mond of een scheet in mijn gelaat?  

Ik moet dieper spitten dan ooit! 
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Ooit, een ontvankelijk sprookjesminnend kind, had ik 

een romantisch beeld van JC: een vrije hippie die de 
wereld zou vertellen hoe het allemaal in elkaar zat en 
voor verandering zorgen. Een kabouter van het eerste 
uur.  

We praatten voor het slapengaan, deden vaak quizzen 
en JC liet mij meestal winnen. Dat was fijn, we hielden 
contact en ik leerde JC zo goed kennen dat ik bereid was 
me rond mijn dertigste te laten kruisigen. Ik was ervan 
overtuigd dat het voor mij, met behulp van een deus ex 
machina, ook goed zou aflopen. 

‘Laat de kinderen tot mij komen,’ rapt JC, doelend op elk 
mensenkind dat nog onbezoedeld is door de riten van 
zijn stam. Maar, zoals voorspeld door de drie heksen, 
laten de sjamanen ze, namens van de heilige Drie-
eenheid, verdwalen in een grimmig wandelend 
toverbos en daar hun onbevangen onschuld verliezen.  

Ik houd me op de kale vlakte, weet als quizwinnaar dat 
ik slechts een clowneske Don Camillo was. Wie laat zich 
in vredesnaam kruisigen? Dat is minder schadelijk voor 
de omgeving dan een bomgordel, maar blijft een even 
absurde als abjecte wens van dolende mensen. 
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Mensen, waarom doen wij wat we doen? Zijn we 

allemaal argeloos, zoeken zonder een draad aan ons lijf 
de uitgang van het labyrint?  

Meelopers met de macht houden de massa’s selectief 
dom, arm en onderdanig, door ze te selecteren op grond 
van geslacht, ras, tint of een ander gebruiksvriendelijk 
kenmerk. Wie wordt verleid, wie afgewezen?  

Toont de portier altijd zijn ware gezicht? Kunnen we 
zeker weten of de toegangsdeur ook een uitgang biedt? 
‘Komt u binnen, alstublieft! Hier is de garderobe. Een 
moment, alstublieft, ik doe de deur even dicht.’ Het 
vervolg maakt het verschil: gaat de absintfles open of de 
gaskraan? 

Zijn persoonlijke motieven niet ondergeschikt aan 
hogere, universele drijfveren? Dat is de enige hiërarchie 
die ik kan accepteren; het universum discrimineert 
immers niet.  

Diversiteit, verschillen en daarmee tweespalt binnen de 
mensheid zijn ontstaan door de omstandigheden, valse 
profeten en het angstig vasthouden aan het willen 
assimileren in en vechten voor de veilige eigenheid van 
onze clan, die we blind vertrouwen in alles. 
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Alles willen we weten, maar ondergeschiktheid 

betekent ook: niet alles kunnen bevatten. Het 
universum is een mensenmaatje te groot, we weten niet 
waar het vandaan komt, noch waar het naartoe gaat.  

Ik reis in mijn surrealistische eenmanscapsule naar de 
uiteinden ervan, vereenzelvig mezelf met het Al, ervaar 
ongekende dimensies. De oorsprong blijkt oneindig 
klein en de bestemming oneindig groot. In 
oneindigheid, even logisch als onbegrijpelijk, bestaat 
niets, alleen het Al. 

Wat een inzicht! Eenmaal opengebarsten, streeft het Al 
voortdurend naar zichzelf, naar één. Gehuisvest in tijd, 
volgt het universum een pad van liefde. Want, zie de 
mens: we komen uit één en gaan naar één, één keer één 
is steeds weer één, en toch samen.  

 

 

 

 

 



Reflectie 

11 
 

Samen zijn en tegelijkertijd alleen. Ik handel 

instinctief op prikkels, terwijl elke niet-intuïtieve daad 
een tweetrapsraket is: daar gaat immers een bewuste 
gedachte aan vooraf. Dat maakt mij bewust van mijn 
bestaan, kan dat geheel naar eigen believen invullen en 
vormgeven.  

Het maakt niet uit wat ik doe, als de doelen van doen 
beperkt zijn tot verheerlijking van mijn individuele 
bestaan en optimalisering van de eigen levensvreugde. 
Zo bezien is de mensheid het meest gedegenereerde 
voortbrengsel van het universum. Die constatering 
maakt me doodsbang. 

Het doet er dus toe dat ik mijn gedachten vrij van geest 
en op universele voorwaarden afweeg, voordat ik 
daadwerkelijk iets doe.  

In mijn spiegeltje, spiegeltje aan de wand verschijnt de 
mens. Ik ben niet meer vermist, ga, denk ik, mijn lief een 
geboortekaartje sturen. Uit liefde.  

Ik heb mezelf ontmoet, althans tot hier! 

* * * 
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‘Reflectie’ is ook beschikbaar met noten van de auteur. 

 

 


