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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.  
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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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BESTE LEZER 

De auteur twijfelt nooit aan uw kunde noch integriteit.  

Deze noten dienen uitsluitend om enkele aspecten van 
de monoloog ‘Reflectie’ in een breder kader, i.c. mijn 
kader te plaatsen.  

Ik hoop dat ‘Reflectie’ een plaats in dat van u vindt. 

VORM 

‘Reflectie’ is een monoloog, voorgedragen door ‘de 
verteller’. 

INSPIRATIE 

Het basisidee voor ‘Reflectie’ is een persoonlijke 
ervaring, grotendeels vergelijkbaar met die van de 
verteller. 

STRUCTUUR 

Zes paragrafen 

Het stuk is verdeeld in zes paragrafen, zes fasen die de 
verteller doormaakt om een persoonlijke ervaring te 
duiden door (zelf)kennis te vergaren.   

Zowel de opeenvolging van en verbinding tussen de 
fasen wordt zicht-/hoorbaar door elke paragraaf te 
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beginnen met het laatste woord van de vorige. Dat geldt 
ook voor de eerste paragraaf: die opent met de laatste 
twee woorden van de slotparagraaf, daarmee aangevend 
dat de fasen, geheel of gedeeltelijk, universeel, dus niet 
uniek zijn voor dit specifieke onderwerp. 

In deze monoloog vindt de verteller geen directe oplos-
sing voor de vraag die de verteller actueel bezighoudt, 
wel een manier van denken en handelen welke daarbij 
als gids kan dienen.  

Acrostichon 

De eenheid binnen het stuk wordt mede gestalte 
gegeven met behulp van het acrostichon: de eerste 
letters van de paragrafen vormen de naam THOMAS. Dit 
representeert de basis van het gedachtegoed welke het 
gehele stuk draagt: de gnostische tekst welke in 1945 
werd gevonden in Nag Hammadi, Egypte, en bekend 
staat als het Evangelie van Thomas.  

Hoewel zelf volstrekt areligieus, beschrijft deze tekst 
voor de auteur persoonlijk, op prachtige wijze de 
verhouding tussen de mens en zijn universele natuur en 
vooral hoe de mens die universele natuur kan vinden, 
zich eigen maken en wat dat voor de mens betekent.  
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De weg zelf is niet belangrijk, liefdevol en vrij van geest 
zijn wel. 

KARAKTERS 

De verteller leest of acteert het verhaal. In lijn met 
Thomas, bestaan geen verschillen tussen individuele 
mensen; de tekst is daarin geheel neutraal.  

In de eerste paragraaf spreekt de verteller over een 
partner, die in die fase nog aanwezig is en wordt 
aangeduid als ‘liefste’, ‘lief’ en ‘levensgezel’.  

Het geleidelijke afscheid/vertrek van de partner, waarna 
de verteller alleen is, geschiedt in vier stappen.  

Eerste fase: 1. praat, stopt strelen; 2. praat niet, fronst 
stoïcijns; 3. zwijgt zonder non-verbale indicatie/hint te 
geven.  

Tweede fase, opening: 4. geen enkele reactie, is niet meer 
aanwezig. 
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OPMERKINGEN EN VERWIJZINGEN IN DE TEKST 

T 

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

=> ‘nattigheid’ zowel concreet bedoeld (tranen) als 
overdrachtelijk (problemen). 

H 

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

=> refereert aan ‘nattigheid’. 

Lief oordeelt hard over mijn verzendmethode: ‘Dat is typisch zo’n 
relatiedodend dialectisch denkdogma van jou!’  

=> dogmatisch dialectisch denken betekent hier: op een 
te rigide wijze denken in tegenstellingen (these – 
antithese – synthese). Het risico dreigt dan dat bruikbare 
alternatieven voor denken en het daaraan gekoppelde 
handelen te snel buiten beeld raken. 

Die geest in de nevel is toch een fles vol denkbeelden en 
overtuigingen! 

=> de geest is nog in de fles. 
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Waarom ga ik niet op zoek? Angst voor meel in de mond of een 
scheet in mijn gelaat?  

=> ‘een scheet in mijn gelaat’ is gebaseerd op een 
liederlijke passage in The Miller’s Tale uit The 
Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer;  

Dezelfde avond. Absolon komt en smeekt Alisoun, die door zowel 
Absolon als Nicolas wordt begeerd, hem te kussen. Aanvankelijk 
weigert ze dat, maar Absolon volhardt dus biedt ze hem één snelle 
kus aan. In plaats van hem haar lippen aan te bieden, steekt ze haar 
achterkant uit het raam van de slaapkamer en Absolon kust in de 
duisternis haar kont. Boos dat hij voor de gek is gehouden, haalt 
Absolon bij de smid een gloeiend heet ploegmes waarmee hij Alisoun 
wil branden. Hij gaat weer naar het raam, klopt en belooft Alisoun 
een gouden ring in ruil voor een zoen. Deze keer steekt Nicolas, die 
was opgestaan om zichzelf te ontlasten, zijn billen naar buiten en 
laat een oorverdovende scheet in het gezicht van Absolon. 

Bron: Wikipedia; vertaling door de auteur 

=> de uitdrukking ‘meel in de mond’ refereert aan zowel 
‘zorgvuldig afwegen wat je zegt’ als aan de molenaar uit 
The Miller’s Tale. 
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O 

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.  

=> ‘kabouter’ verwijst zowel naar sprookjes als de 
gelijknamige protestbeweging uit de jaren zestig. 

Ik was ervan overtuigd dat het voor mij, met behulp van een deus 
ex machina, ook goed zou aflopen. 

=> ‘deus ex machina’ refereert hier specifiek aan de 
herrijzenis van JC na de dood en, in het algemeen, aan de 
mogelijkheid in de literatuur en toneelwereld om met 
behulp van een ‘groot goddelijk ingrijpen’ noodzakelijke 
plotwendingen te realiseren en zo het verhaal de 
gewenste afloop te geven.  

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.  

=> ‘de drie heksen’ waarschuwen Macbeth (in het 
gelijknamige toneelstuk van William Shakespeare) dat 
een wandelend bos zijn ondergang wordt;  

“Macbeth shall never vanquished be until / Great Birnam Wood to 
high Dunsinane Hill / Shall come against him”  
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=> toverbos’ combineert het geloof in sprookjes met dat 
in het goddelijke.  

Ik houd me op de kale vlakte, weet als quizwinnaar dat ik slechts 
een clowneske Don Camillo was.  

=> Don Camillo is een personage in een boekenreeks van 
Giovannino Guareschi over een priester die met Jezus 
(i.c. zijn eigen geweten) praat. 

M 

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

=> de mythologische godin Ariadne hielp de held 
Theseus ontsnappen uit het labyrint door hem een 
kluwen wol mee te geven en, indien hij terugkeerde, met 
haar zou trouwen. Wol is ook materiaal voor kleding. 
Welke keuze maken we en waarom? 

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? 

=> gebaseerd op het boek ‘Huis Clos’, waarin 
existentialistisch filosoof Jean-Paul Sartre zijn visie op de 
hel beschrijft: een kamer vol mensen die elkaar in het 
geheel niet liggen, met één deur, die uitsluitend toegang 
geeft tot de kamer en geen uitgang biedt; 
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=> absint is een (voorheen) sterk hallucinerende drank, 
waaruit veel kunstenaars inspiratie putten, voor wie de 
begeestering dus uit de fles kwam. Velen raakten eraan 
verslaafd.  

A 

Ik reis in mijn surrealistische eenmanscapsule naar de uiteinden 
ervan, vereenzelvig mezelf met het Al, ervaar ongekende 
dimensies.  

=> ‘surrealistische eenmanscapsule’ staat voor de kunst 
die visionaire, nooit eerder geschapen beelden en 
indrukken genereert; kunst kan, bij uitstek, de mensheid 
voorbij zichzelf laten kijken; dat is wellicht haar meest 
wezenlijke taak. 

De oorsprong blijkt oneindig klein en de bestemming oneindig 
groot. In oneindigheid, even logisch als onbegrijpelijk, bestaat 
niets, alleen het Al.  

=> een strikt persoonlijke visie op een voor de mensheid 
niet te bevatten begrip: oneindigheid. In oneindigheid 
bestaat geen materie, alleen het Al. Ook de menselijke 
maten ‘groot’ en ‘klein’ bestaan niet meer; dat is even 
logisch als onvoorstelbaar. 
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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.  

=> aanwijzing voor menselijke motieven die een-op-een 
harmoniëren met universele drijfveren. 

S 

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.  

=> bewustzijn, beseffen dat we bestaan, is een unieke 
eigenschap van de mens. 

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 consta-
tering maakt me doodsbang. 

=> bewustzijn en de mogelijkheden/gevolgen daarvan 
van de andere kant bezien; 

=> ‘doodsbang’ contrasteert met ‘levensvreugde’. 
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Het doet er dus toe dat ik mijn gedachten vrij van geest en op 
universele voorwaarden afweeg, voordat ik daadwerkelijk iets 
doe.  

=> dit is de lering welke de verteller trekt uit de 
doorlopen fasen: handelen op basis van universele 
drijfveren. 

Ik heb mezelf ontmoet, althans tot hier! 

=> status: de verteller denkt en handelt niet meer vanuit 
tegenstellingen, maar vanuit zichzelf; de geest is uit de 
fles. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflectie 

23 
 

‘Reflectie’ is ook beschikbaar zonder noten. 

 

 

 

 


