". Godt’s wegen zijn duister en zelden aangenaam"
. Godt’s wegen zijn duister en zelden aangenaam, dat moge inmiddels bekend zijn. Op de
vleugelen der profeten lekker mee drijven op de thermiek van de moderne tijd dat is toch het
ware leven. Drie maal daags voor het eten een uur uit de Bijbel lezen bij de familie Dubbeldamvan Doetinchem in dat sombere rijtjeshuis aan het Mariotteplein Amsterdam Watergraafsmeer.
Kom er eens om met je handel! Ik verveelde me kapot tussen die aculturele mensen.
Ik ben namelijk van huis uit geen Stalen Jezus. Ik las veel liever die boekjes van Markies de
Sade, alhoewel de Oud testamentiese verhalen van Sodom en Gonorrhoe er weer als pap bij
mij in gingen, dan werd ik pas goed wakker.
Als ik later groot ben ga ik dat ook allemaal eens uitproberen die seksjuwelen afwijkingen,
dacht ik toen al als lagere schoolleerling en later als onbezoldigd kwekeling zonder akte aan de
Da Costakweekschool. De bezoldiging zou veel later pas komen.
De Bijbelvaste vader van mijn toenmalige vriendin Alice had een dusdanig welluidende, ver
dragende stem dat hij dwars door de muren heen in het hele blok te horen was als hij de
Schriften verkondigde met luide stem. Het leek wel alsof de muren van jericho nog eens naar
beneden moesten om des Heer'n Wil. Leuk was anders.
Als ik in mijn tienerjaren bij gereformeerde mensen op bezoek was en aldaar na het eten uit de
Bijbel werd voor gelezen over het hellevuur waar iedereen in terecht zou komen die niet
geloofde, dacht ik altijd dat ze het ver keerde boek te pakken hadden.
De Avro bode of zo.
Het was wel hetzelfde verhaal als bij mij thuis en bij Alice haar familie maar het werd vlak voor
gedragen. Als de vader van Alice het voor droeg met alle fijngristelijke agressie en haat die in
hem was werd het zo afschrikwekkend dat ik hem had willen vragen onmiddellijk een wakkere
spuitgast op te roepen om het vuur te doven.
De vlammen van de hel laaiden hoog op, zo las hij voor. Alles en iedereen zou naar de
verdommenis gaan, behalve hijzelf, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn minderen, als zij lid waren
van de griffermeerde kerk, het enige ware geloof, dat sprak vanzelf. Dan keek ik naar het
bleke, verwrongen gelaat van de haat dragende, fanatieke Godsman met zijn zwarte hoornen
bril met glazen er in ter dikte van cola flesbodems.
Een horrormovie. The Chain Saw Murders On Elm Street waren er niks bij!

Uw dochters kennen de Bijbel?

Het stijle calvinisme werkt goed door dat is een voort woekerende kanker, daar kan niets
goeds uit voort komen, daar is geen kruid tegen gewassen. Onze dochters weten een heleboel
dingen uit de Bijbel, hoe wel we er nooit aan tafel uit voor lazen. Lange tijd hebben zij een puur
ontuchtig leven geleid. Wil je wat weten, zoek het zelf maar op, zei ik altijd. En we hebben de
klassieken aan ze voor gelezen dat is een goede vervanger voor de Bijbel.

Is er leven na de dood?

Je komt alleen en je gaat alleen, dat is een ding dat zeker is. Op een gegeven moment ga je
ge woon dood omdat het vlees niet meer verder wil, dat gaat stinken en rotten. Je laat alles
vanzelf lopen. Je reet dood vlees met aangekoekte strontkorsten. Gitzwart. De brokken vallen
er af. Dat staat vast. Iedereen blij. Maar hoe? Waar en wanneer? Wordt je het leven uit
geholpen? Abgespritzt met de gifspuit zoals in de dagen van weleer? Misschien is dat ook
maar het beste…

Praat U wel eens over de dood?

Het is ’t laatste taboe. Ik praat alleen over het leven want dat duurt maar even. Verder heb ik
schijt aan alles en iedereen!

U denkt daar toch wel eens aan?

Ik heb al tien keer op het punt gestaan er uit te stappen. Een mensenleven is niets waard. Ik
ben vijf keer in mijn leven op het randje van de dood geweest. Daar wil ik niet over praten. In
het huis van de gehangene spreekt men niet van de strop.
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