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De zegen van weemoed presentatie 

 

Goede middag allemaal. Geweldig dat jullie met zo velen zijn gekomen. Van 
harte welkom bij de doop van mijn tweeling. Mijn zesde en zevende kind. Want 
boeken zijn kinderen van de auteurs.  

Het gaat vandaag over een dubbelroman. Twee romans dus in één omslag. In 
feite twee derde van een trilogie want het derde deel verschijnt over een jaar 
of anderhalf. 

Vertellen over deze romans, die ik in de laatste vier jaar heb geschreven, is 
geen eenvoudige zaak. Ik wil graag zoveel vertellen dat uw nieuwsgierigheid 
wordt gewekt, maar ook weer niet te veel want het lezen moet spannend 
blijven.  

Ik zal proberen mij van die taak te kwijten, maar ik heb gelukkig de hulp van 
een man die fragmenten voorleest. De man met de bronzen stem, mede 
Hagenaar Paul van Vliet. Hij moet vooral de verleider spelen en dat kan hij als 
geen ander. Ik ben heel dankbaar dat hij mij wil steunen. Toen ik hem vroeg zei 
hij spontaan: ‘Staat genoteerd!’ Geweldig. (APPLAUS) 

Goed. Waar gaan deze boeken over? Laten we beginnen met de flaptekst. De 
flaptekst is de noodzakelijke korte inhoud die dan ook nooit de lading dekt. 
Maar het is een begin. Paul mag ik jou vragen de flaptekst te lezen?  

 

 

Paul 1 

Wat begint als een luchtig literair experiment loopt uit op het relaas van het 
leven van journalist Pieter Fransman. Een bizarre familiekroniek van bijna een 
eeuw waarin families uit Oost en West met elkaar versmelten. Daarin 
constateert hij dat de taal een onbetrouwbare kameraad is, die hij niettemin 
nodig heeft om te overleven.  

Als hij op vijfenveertigjarige leeftijd besluit een fictieve autobiografie te 
schrijven alsof hij vijfenzeventig is, weet hij niet dat hij daar meer dan dertig 
jaar voor nodig zal hebben. Het wordt een dramatische zoektocht naar zijn 
herkomst en toekomst, met daarin jeugdige overmoed, kroningsrellen in 
Amsterdam, twee wereldoorlogen, het trauma van zijn vermeende Duitse 
afkomst, een tragische liefde, vaderschap, de vriendschap met een oude Joodse 
filosoof en diens mysterieuze dood. Hij beschrijft een rouwproces in een poging 
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zijn verloren liefde met woorden tot leven te wekken en eindigt uiteindelijk in de 
ontdekking van de zegen van weemoed.  

De laatste regel die Pieter Fransman in het eerste boek schrijft is: Laat ik een 
detective schrijven. Het is de aankondiging van het tweede boek, waarin de 
auteur samen met Lena, de ex echtgenote van zijn vriend de Joodse filosoof, op 
zoek gaat naar de oorzaak van diens dood. Is het zelfmoord of moord? Tijdens 
die zoektocht blijkt dat de filosoof probeerde een geweten voor kunstmatige 
intelligentie te ontwerpen. Hij legde daarbij een relatie tussen zijn ervaring als 
slachtoffer van de Holocaust en een mogelijke nieuwe wereldoorlog door de 
beschikbaarheid van superintelligente wapens. Maar bovenal is het tweede 
boek het relaas van twee vitale oudere mensen, hun geschiedenissen van bijna 
een eeuw, en de ontroerende verliefdheid die tussen hen opbloeit.  

 

 

Dat waren dus de twee boeken die hier op de tafel liggen. Het is mijn opzet een 
verhaal te schrijven dat eeuw beslaat. Vanaf midden vorige eeuw tot heden in 
dit boek en daarna tot 2050 in het derde boek.  

Naarmate ik ouder word ben ik mij steeds meer bewust van de relatie tussen 
wat was, was is en wat nog komen moet. Ik noem dat de ontroering van de 
geschiedenis. Daarover gaan deze boeken.  

Dat heeft ook te maken met de titel: De zegen van weemoed. Daarover later 
meer. 

Het eerste boek bestaat uit drie delen.  
 
Het verhaal begon, zoals de flaptekst aangaf, als een luchtig literair experiment. 
Simenon heeft ooit een prachtige autobiografie geschreven die de titel heeft: 
‘Toen ik oud was.’ De oude schrijver die zich jonger voelt dan voorheen. 
 
Het leek mij interessant om een biografie te schrijven van een fictieve schrijver 
– Pieter Fransman in dit geval – die doet alsof hij dertig jaar ouder is, 
vijfenzeventig, en die terugkijkt op zijn leven. Ik speel nu eenmaal graag met de 
betrekkelijkheid van de tijd.  
 

 
Paul 2 
Nu ik heb besloten een portret van mijzelf als oude man te schrijven kies ik voor 
chaos. Immers, naarmate de dood dichterbij komt, neemt de natuur het 
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geleidelijk over van de structuur die mensen hebben bedacht. Het is een 
voorrecht mij over te geven aan de natuur, die ik als chaotisch ervaar, een hele 
opluchting, als valt er een last van mijn schouders. Bovendien kan ik daarmee 
mijn luie lezers straffen. Zij willen een verhaal als een glad opgemaakt bed en 
krijgen lakens als een muizennest.  

Wel wil ik dat het mooi wordt uitgegeven. Alsof iedere letter telt. 
 

 
Denkt u even mee. 
Het leven dat achter hem ligt is niet moeilijk te beschrijven. Maar het wordt 
lastig als hij zijn actuele leeftijd moet overschrijden. In het geval van Pieter 
Fransman is dat 45 jaar. In feite zou hij de volgende dertig jaar moeten 
verzinnen. Wat pure fantasie zou zijn. Maar daar windt hij zich niet over op.  
Hij begint eraan zoals zoveel schrijvers, zonder te weten hoe het verhaal zal 
lopen. En zoals zo vaak, weet ik uit ervaring, schrijft het boek zichzelf.  
 
In dit geval gebeurt er iets dat het leven van Pieter Fransman totaal op zijn kop 
zet. Maar voor die tijd gebeurt er veel. Zijn kinderjaren, zijn jonge jaren, zijn 
grote liefde. Zijn kind. Hij schrijft daar dit over.  
 

 
Paul 3 
Je moet, om over jezelf als oude man te schrijven, beginnen met het oprapen 
van de restanten uit je verleden. Het hoeft geen perfecte legpuzzel te worden, 
want het gaat alleen om de restanten die jouw blik op de wereld nu en later 
waarschijnlijk zullen vormen. Bovendien is het een welhaast duizelingwekkende 
gedachte om alle facetten van je verleden op te roepen. Niet alleen is dat 
onmogelijk omdat je dan als het ware je leven nóg eens moet leven, maar 
vooral omdat sommige facetten vormend zijn en andere alleen maar 
ondersteunend.  

Neem bijvoorbeeld het beeld dat zich nu spontaan bij mij aandient.  
Ik sta op een foto als jongetje van een jaar of twaalf naast mijn nieuwe fiets en 
wat mij daarbij opvalt zijn de houten blokken die de fietsenmaker om de 
trappers heeft gemonteerd. Op het moment van die foto zijn mijn benen nog te 
kort om bij de trappers te kunnen en die blokken lossen dat probleem op. 
Naarmate mijn benen groeien kunnen onderdelen van die blokken worden 
weggenomen totdat ik over een aantal jaren wel bij de trappers kan. Het 
vormende facet van dat beeld is niet de fiets zelf, mijn korte broek of kort 
geknipte haren, maar die houten blokken. Zij tonen de tijd en de tijdgeest. Om 
dus een portret van mijzelf als oude man te kunnen schetsen moet ik op zoek 
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naar dat soort vormende facetten uit mijn verleden, die samen mijn profiel als 
oude man vormen. 
 

 
Over de bizarre familierelatie die de flaptekst noemt wil ik niet te veel zeggen.  
Alleen dit: een onterechte beschuldiging van vaderschap als hij een jaar of 
achttien is, leidt zo’n twintig jaar later tot een huwelijk met Trix, de jongste loot 
van de familie, die hem dat vaderschap in de schoenen wilde schuiven, 
vernoemd naar koningin Beatrix. 
Een zeer gelukkig huwelijk dat uiteindelijk tot een zoon en later tot een 
kleinzoon zal leiden die de hoofdfiguur in de derde roman is. Een kleinzoon met 
Nederlandse, Engelse en Libanese roots. Waarmede ik niet alleen vele jaren  
maar ook vele culturen wil overbruggen. 
 
Om u even kennis te laten maken met die grote liefde laat ik haar praten. 
Het gesprek vindt plaats tijdens de rellen tijdens de inauguratie van koningin 
Beatrix in de Grote Kerk in Amsterdam. Trix en Pieter zijn op stap gegaan om de 
revolutionaire gebeurtenissen mee te maken. Ze zitten in een kroeg en kijken 
naar de veldslag. Dan zegt Trix dit. 
 

 
 Paul 4 

‘Stel,’ zei ze, ‘dat je in een prachtige gevangenis wordt geboren. Een 
sprookjesgevangenis. Je hebt alles wat je wilt, je wordt verzorgd als een prins, je 
hoeft je geen zorgen te maken om geld want dat is er gewoon. Er wordt een 
vrouw of een man voor je gezocht die kindertjes met je maakt en iedereen 
houdt van je. Soms mag je zelfs even naar buiten om handen te schudden of 
met de regering te praten. Binnen de muren van de gevangenis mag je alles 
doen wat je wilt, maar daarbuiten alleen wat anderen willen. Je bent zelf een 
sprookje. Je wordt aangekleed als een sprookje, ze vertellen verhalen als 
spookjes over je, maar je mag niets terugzeggen. Anderen voeren het woord 
voor je.   

Je zou dat misschien wel leuk kunnen vinden. Als je niet te veel ambities 
hebt, geen schrijver wilt worden of violist in een orkest, als je geen 
koekjesfabriek ambieert of een makelaardij in kastelen, is het misschien wel 
leuk. Maar als je wel bokser wil worden, of danseres of desnoods sekswerker of 
burgemeester, is het minder leuk, want dat mag niet.’  

Ze keek nu ernstig en wachtte weer even om haar woorden te laten 
bezinken.  
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‘Je wordt dus geboren. Je denkt: hé, kijk es, dit is de wereld. Die ligt voor 
mij open. Laat ik es leuke dingen gaan doen, net als iedereen. En dan ontdek je 
dat je niet als iedereen kunt gaan doen wat je wilt, maar dat je levenslang 
koning moet zijn en in een gevangenis woont, een sprookjesgevangenis. Zou je 
dan niet gek worden?’ 

‘Je wordt als koning geboren en hebt er niets over te zeggen. Net als met 
een erfelijke ziekte. De monarchie is hetzelfde als een erfelijke ziekte. Daarom 
kijken oude koningen altijd zo triest.’ 

 

 
Genoeg over de liefde. Nog één ding. Voor degenen die zich afvragen of er ook 
seks in het boek voorkomt kan ik dat bevestigen. Met mate, maar niet mis.  
Maar ik ga dat niet laten horen. Ik wil Paul niet in de verlegenheid brengen.  
 
Een andere rode draad die door het hele boek loopt is oorlog. De twee 
wereldoorlogen, maar ook actuele oorlogen in het Midden Oosten. 
 
Pieter Fransman, is kort voor de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij beschrijft 
hoe hij die ongehavend heeft doorstaan en er weinig onaangename 
herinneringen aan over heeft gehouden.  
 
Pas later, als hij films en boeken leest over die tijd begrijpt hij wat er is ebeurd.  
Dat maakt een diepe indruk op hem. Zo diep dat hij zich afvraagt of hijzelf geen 
Duits bloed heeft. De eerste keer gebeurt dat in 1980 tijdens een Biënnale in 
Venetië, waar twee Duitse schilders exposeren. Pieter beschrijft het aldus.  
 

 
Paul 5 
Anselm Kiefer op de Biënnale in Venetië. De Duitse inzending, samen met Georg 
Baselitz. Kunst waarin ik mijn wortels herken en de pijn van generaties. De 
vraag Warum bin ich so deutsch? dringt zich aan mij op. Een onverklaarbaar, 
maar niettemin indringend bewustzijn. Stammend uit Noord-Nederland, 
volwassen geworden in het Westen en daar al jaren levend, is Duitsland mij 
vreemd. En toch, Kiefer opent een atavisme, mijn wortels in Midden-Europa. 
Waarom?  

Die band met Duitsland heeft een bepaald kleurenpalet, grijs, bruin, 
zwart. Kleuren van diepe wouden, stille winterse meren en grauwe velden vuil 
geworden sneeuw. Anselm Kiefer-kleuren. Als ik aan Frankrijk denk zie ik 
kleurrijk impressionisme, Engeland associeer ik met scherp rood en blauw tegen 
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elkaar aangezet op winkelpuien en uithangborden. Maar Duitsland is donker en 
somber, een beeld van unheimisch zu Hause. 

Waarom? Ik kan alleen maar gissen.  
 

 
 
Daarmee hangt een andere rode draad samen. Pieter’s huis in Noord-Frankrijk 
ligt op de frontlijn van twee wereldoorlogen. Onder zijn huis ligt een grote grot,  
de Fransen noemen dat een carrière, een gegraven grot. Daar had het Franse 
leger in de Eerste Wereldoorlog een hospitaal gevestigd, en Hitler in de Tweede 
Wereldoorlog een wapenopslag. Pieter beschrijft dat als volgt. 
 

 
Paul 6 
Hitler hield van dit landschap. Nog in 1940 bracht hij een bezoek aan de 
kathedraal van Laon. Hij had er als soldaat gelegen – over de vraag of hij 
gevochten heeft verschillen de meningen. Wellicht droeg dat bij aan de 
beslissing hier zijn meest westelijke hoofdkwartier in Frankrijk te vestigen. 
Wolfsschlucht zwei. 
De grot diep onder mijn huis fungeerde als wapenopslagplaats. Waarschijnlijk 
ook van chemische wapens. Zo is er een directe verbinding tussen het huis van 
Hitler en het mijne.  
 
 Twee wereldoorlogen komen hier samen. Sinds ik in Frankrijk een huis kocht 
om tot rust te komen ben ik mij bewust geworden van hun samenhang en 
daarmee van mijn plaatsvervangend schuldgevoel voor de neutraliteit van mijn 
voorouders in de Eerste Wereldoorlog.   

Als ik de plechtige jaarlijkse herdenking op het dorpspleintje voor het 
kerkje meemaak, schaam ik mij nog steeds tegenover mijn Franse buren, die er 
nooit een woord aan vuilmaken. Als ik de Marseillaise maar zing, wat ik er 
graag voor overheb, hoewel ik griezel van de tekst. 
 
Te wapen, burgers! 
Vormt uw bataljonnen! 
Marcheert, marcheert, 
zodat het onreine bloed 
onze goten doordrenkt. 
 

 
Even tussendoor als slot van dit gedeelte. Anekdote.  
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Pieter beschrijft een vrij onbekend voorval dat plaatsvond op 17 juni 1944. 
Hitler had de top van zijn regering plus een aantal generaals verzameld in zijn 
meest westelijke hoofdkwartier Wolfsschlucht zwei. Vlak bij het huis van Pieter. 
Het was zes dagen na de invasie en de bedoeling was om daar de 
verdedigingsstrategie te bespreken. Het is er niet van gekomen want Hitler 
vluchtte tijdens de lunch plotseling terug naar Duitsland. Uit angst. Waarom hij 
bang werd is opnieuw een bizar voorval dat in het boek wordt beschreven. 

Het tweede deel van het eerste boek, dat Leegte heet, heeft een heel ander 
karakter. Zijn grote liefde is plotseling overleden en hij schrijft twee jaar niet 
aan zijn verhaal. Daarna schrijft hij dit. 

 

 
Paul 7 
Twee jaren heb ik geen woord aangeraakt. Twee jaar verbijstering. Coma. Nu ik 
voor het eerst weer woorden schrijf zijn het geen woorden van hoop meer. De 
nieuwe woorden zijn uitzichtloos, een bevestiging van leegte. De grote leegte. 
De natuur heeft vreemde streken schreef ik, maar dat was een eufemisme.  

Het portret van een oude man krijgt een ander perspectief. Het moet nu 
worden geschreven vanuit de leegte. Door een man met starende blik, die 
wanhopig probeert het gat in zijn geschiedenis te vullen met herinneringen. Zo 
moet ik Trix bij me houden.  

Ik heb besloten mijn werk af te maken omdat het de enige manier is om 
samen oud te worden. Is het mogelijk onze drie jaar op te delven als leeftocht 
voor dertig jaar?  

 
De eerste twee jaren na haar dood leefde ik in een vacuüm, een gat van 

drie jaar. Mijn dagelijkse bezigheden, mijn werk, de zorg voor Sax als Barbara 
hem niet opving, vormden de contouren van die leegte. Even dacht ik dat ik in 
het niets was gezogen, dat er geen bestaan meer was. Maar bij leven, zo heb ik 
ontdekt, is er geen niets. In ieder geval kunnen wij niet begrijpen wat dat woord 
betekent. Misschien dat Trix in het niets verblijft, maar ook daar kan ik mij niets 
bij voorstellen. Daarom schrijf ik over leegte omdat leegte wél kan worden 
ervaren. Het is het ontbreken te midden van een massa, waarbij de massa de 
leegte definieert.  

De vraag die ik mij in die twee comateuze jaren niet-aflatend heb gesteld 
was of de leegte mijn leven bepaalde of de massa, alles en iedereen om mij 
heen, alles wat ik deed. Nu, na die twee jaar, weet ik dat aanvankelijk de leegte, 
het gemis, mij stuurde. Ik was een half jaar zwak, ziek en misselijk, overwoog 
zelfmoord, uitgaande van de gedachte dat de dood alleen afschrikwekkend is 
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voor degenen die aan het leven hechten, ging toch weer aan het werk, 
zwijgend, routineus, mezelf beschuldigend dat ik te weinig aan Trix dacht, dat ik 
haar niet zo snel in de steek mocht laten, maar slaagde er geleidelijk toch in, 
levend bij de dag, een zekere structuur te ontwikkelen waarin een vorm van 
leven mogelijk was.  

 

 
Pieter doet verwoede pogingen om het onmogelijke te bereiken: zijn geliefde 
terug te halen met woorden. Soms voelt hij daarbij vlagen van geluk aan de 
herinneringen, maar even vaak is het een pijnlijk proces. Zoals uit dit fragment 
blijkt. 
 

 
Paul 8 
Haar meest onbeschrijfelijke lichaamsdeel en tegelijkertijd het meest 
ontroerende was haar hals. Een flexibele zachte buis waarop haar hoofd vol 
vertrouwen rustte. Hij leek te ontspringen aan haar rode krullen en ging over in 
ronde schouders die uitliepen in een dubbel, o zo beweeglijk  schouderblad. Zijn 
slanke buigzaamheid, alsof hij rond een veer was gegoten, gaf Trix alle 
gelegenheid haar nieuwsgierigheid rondom zich te bevredigen.   

Het kostte me moeite om te besluiten wat het meest opwindende deel 
van haar hals was, de voor- of achterkant. Van achteren gezien, vooral in slaap 
op haar zij, boog hij met een lichte glooiing vanonder haar krullen naar haar 
schouderbladen. Het had iets aandoenlijks, zoals hij daar in ruste lag, gehecht 
aan haar kwetsbare, nauwelijks bewegende rug. Het woord lieflijk was het 
meest toepasselijk.  

Was de achterkant dus vooral aantrekkelijk in ruste, de voorkant  
biologeerde mij door zijn beweeglijkheid. Afgezien van de zachte buiging 
waarmee haar hals samenvloeide met haar onderkaak, speelden twee spieren 
een hoofdrol. Soepele dragers van het hoofd. Zij liepen links en rechts van onder 
het oor naar het borstbeen.  

Wat zo opwindend aan die spieren was, zo niet sexy, valt moeilijk te 
verklaren. Soms verdwenen zij uit het zicht, werden opgenomen in de ronde 
zachte bekleding, dan weer strekten zij zich en vroegen gemarkeerd om 
aandacht.  

Zij gedroegen zich als sluipschutters; de ene keer verborgen zij zich, om 
direct daarna een verrassingsaanval op mijn verliefdheid uit te voeren. Soms 
werd dat gevoel afgeremd door een opzwellende ader aan de zijkant van haar 
hals, kwetsbaar en daardoor beangstigend. Zo bracht haar hals mij soms meer 
in verwarring dan enig ander deel van het lichaam dat ik zo liefhad.   
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Ondertussen gaat het familieleven door. De moeder van zijn overleden vrouw 
neemt deels haar plaats in. Wat daar zo bijzonder aan is ga ik u niet verklappen,  
maar het heeft iets te maken met het bizarre karakter van de relatie. Hetzelfde 
geldt voor het opduiken van onbekende grootouders van zijn vrouw. Zijn 
zoontje Sax wordt door hen liefdevol ontvangen wat een belangrijke rol in zijn 
leven zal gaan spelen. 
 
Dit deel eindigt als Pieter Fransman ruim vijftig jaar is, vier jaar na het verlijden 
van Trix. Hij constateert dat hij er niet in is geslaagd om haar terug te halen met 
woorden, maar toch een klein monument voor haar heeft opgericht, zonder 
haar kwijt te zijn.  
 
Het rouwproces heeft nog iets anders opgeleverd. Hij neemt ontslag als 
journalist bij zijn krant en gaat verder als schrijver. Hij stopt met zijn  
autobiografische verhaal.  
 
Vijfentwintig jaar later pakt hij de draad weer op. Het is 2015. Hij beschrijft zijn 
eigen leven waarin we veel actuele onderwerpen tegenkomen, zoals het 
vluchtelingen probleem. Maar ook de exponentieel versnellende ontwikkeling 
van de technologie, in het bijzonder de informatietechnologie. Dit vormt deel 
drie, met dezelfde titel als het boek, De zegen van weemoed. 
Pieter schrijft daar dit over. 
 

 
Paul 9 

Wat de zegen van de weemoed meer maakt dan alleen dichterlijke 
woorden besef je pas als je een leven achter je hebt. Een leven waarin 
schoonheid en destructie bestonden, soms zelfs in één levend en dierbaar 
persoon. Op het moment dat die twee reëel voor je ogen samenkomen denk je 
dat er alleen verlies bestaat, maar dertig jaar later, als je hebt ervaren dat het 
leven doorgaat, begrijp je dat de herinnering aan de pijn van het verlies ook 
verrijkend kan werken.  
Terwijl de destructie nog steeds pijn doet, wordt ze gekleurd door het besef dat 
ze je dankbaar maakt voor de eenmaal ervaren schoonheid. Misschien dat die 
schoonheid intenser wordt door de vernietiging ervan in het verleden. 
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In dit derde deel van boek 1 verschijnt een belangrijke nieuwe figuur waar hij 
vriendschap mee sluit. Het is Leo Löb, een in zijn kinderjaren uit nazi-Duitsland 
gevluchte jood, emeritus hoogleraar filosofie met als hoofdaandachtsgebied 
technologie. In hem komen de holocaust en de dreigende vernietiging van de 
mensheid door zelflerende robots samen.  
Leo Löb zegt dit. 
 

 
Paul 10 
Ik stel de vraag welke rol moderne technologie in de toekomst zal spelen. Als ik 
naar de nanotechnologie, biotechnologie, robotisering en ICT kijk, het liefst in 
relatie tot elkaar, dan zijn de mogelijkheden ongekend. Kijk eens terug naar de 
gevolgen van de industriële revolutie, die hebben de wereld in een eeuw op zijn 
kop gezet. Daarna de informatietechnologie, die in enkele decennia tot 
globalisering heeft geleid. Wat zijn dan de gevolgen van die nieuwere 
technologieën en in welk tempo voltrekken die zich? Er zijn goede redenen om 
aan te nemen dat robots met kunstmatige intelligentie binnen twintig jaar op 
allerlei terreinen de rol van de mens zullen overnemen. Dus ook die van 
priesters en generaals. Wat mij vooral bezighoudt is hoe daarin de moraal kan 
worden ingebouwd. Want machines kunnen misschien alles, maar zijn niet 
geïnteresseerd in ethiek. En dan natuurlijk: wélke moraal? Die van Poetin, 
Islamitische Staat, bankiers, het Humanistisch Verbond of de paus? Als je 
daarover nadenkt, zijn er duizelingwekkende vooruitzichten, die de aarde ten 
goede kunnen komen of vernietigen. Daarvoor is denken buiten de kaders 
nodig. We hebben dichters nodig om onze machines tot de orde te roepen.’ 
 

 
Leo Löb en Pieter Fransman bezoeken het Franse huis op de frontlinie van twee 
wereldoorlogen, genieten van whisky, wijn en goed eten, maar voeren ook 
discussies op het scherp van de snede. Inmiddels gaat ook de 
familiegeschiedenis door. Zoon Sax trouwt met de dochter van een Engelse 
generaal en een Libanese tolk en uit dat huwelijk komt Pieter’s kleinzoon voort.  
Walid, genoemd naar de Libanese politicus Walid Jungblatt.  
 
Waarmee het Midden Oosten in het leven van de oer Hollandse burgerfamilie 
en de Engelse elite komt. Zoals datzelfde Midden-Oosten zijn plek weer opeist 
in de Europese geschiedenis. Wat we nog steeds iedere dag meemaken. 
 
Dan overlijdt Leo Löb plotseling. Hij wordt gevonden aan de voet van het 
flatgebouw waar hij woont. Zelfmoord of moord?  
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Het eerste boek eindigt met de volgende woorden: 
‘Laat mij mijn eigen droom zijn. En de droom van mijn kinderen. Laat ik een 
detective gaan schrijven.’ 
 
Die detective is het tweede boek in deze band, getiteld Krimpende tijd. Waar 
wij kort over zullen zijn. Het blijkt dat zijn vriend Leo ooit getrouwd is geweest 
met een bijzondere vrouw, Lena. Zij stelt de vraag of er wel sprake is van 
zelfmoord, of dat moord waarschijnlijker is. Samen met haar onderneemt 
Pieter een zoektocht naar de oorzaak van de dood van zijn vriend.  
 
Er gebeurt van alles, de schrijver Rushdie doet een opmerkelijk uitspraak, er 
duikt een vreemde Duitser op, waarschijnlijk een spion, er wordt ingebroken en 
ga zo maar door. De gedachte dat Leo Löb is vermoord door de machten achter 
de ontwikkeling van superintelligente robots wordt steeds sterker. 
 
Maar het tweede boek is ook het relaas van de ontwikkeling van een 
ontroerende liefdesrelatie tussen twee oude mensen, Pieter en Lena.  
 
Het boek wordt afgesloten met brieven die Pieter schrijft aan zijn kleinzoon 
Walid, bedoeld om hem op achttienjarige leeftijd te geven. Misschien kun je 
die brieven als zijn testament beschouwen. 
In de  eerste alinea van het tweede boek legt Pieter uit waarom hij deze 
detective schrijft. 
 

 
Paul 11 
Denken aan de onverklaarbare dood van Leo Löb, die zich mijn vriend noemde, 
lijkt de vervulling te worden van mijn laatste dagen, maanden, jaren misschien. 
Na mijn autobiografische roman, waarin hij een sleutelrol speelde, dacht ik 
klaar te zijn. Het leek de afronding van een vervuld schrijversleven, niet altijd 
gemakkelijk, niettemin rijk op vele manieren. Maar de onverwachte dood van 
Leo voorkwam dat ik er een punt achter zette, alsof hij bewust de komma in 
mijn levensverhaal wilde zijn, zijn gewilde dood verlenging van mijn leven 
mogelijk moest maken. In zekere zin had hij daar misschien wel gelijk in. Een 
definitief einde aan mijn schrijverschap zou immers mijn dood zijn geweest.   
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Dan wil ik Lena bij u introduceren in een kort fragment. Pieter en Lena zitten ‘s 
avonds samen in de tuin en kibbelen over wat ze zullen drinken. 

 

Paul 12 

 ‘Wat drink je?’ vroeg ik, ‘water, wijn of whisky?’ 

Er lag een mild provocerende uitdrukking rond haar lippen en haar 
transparante grijze ogen twinkelden, alsof iets haar amuseerde. ‘Wat denk je?’ 
antwoordde ze vragenderwijs, ‘het is vier uur, de Fransen zouden zeggen 
zestien uur, drink jij whisky op dat tijdstip, behalve als je dronken wilt worden?’ 

‘Wijn dus,’ constateerde ik.  

‘Of water, wat denk je?’ 

‘Met zo’n zon, misschien wel de laatste stuiptrekking van de zomer, drink 
je geen water. Dat vier je.’ 

‘Goed,’ zei ze, ‘jij mag het zeggen. Champagne dus.’  

Lena van Steenderen ten voeten uit. Slim, elegant, adellijk. Niet dat ze 
van adel was, hooguit bourgeois, maar ze straalde aangeboren chic uit, zelfs 
beschaving. Het soort beschaving dat is aangelengd met een vleugje arrogantie, 
waardoor ze liet weten net iets boven je uit te steken, maar zich er niet op liet 
voorstaan. Die mix van ingetogen en stout werkte uitdagend en dat was ze in 
mijn ogen ook. 

We gaan eindigen met een stukje uit één van de brieven die Pieter aan zijn 
kleinzoon schrijft. 

 

Paul 13 

Lieve Walid,  

Ik heb het gevoel dat de tijd mij heeft ingehaald en achter zich laat. Alsof ik 
probeer de kar van de tijd bij te houden, maar in feite klauwend aan zijn 
bumper word meegesleept totdat ik los moet laten.  

Geen opgewekt beeld, dat geef ik toe. Maar dan stel ik mij tegelijkertijd jou 
voor, als de jonge menner die de paarden van zijn tijd aanjaagt. Zoals ik zelf 
ooit menner was, zij het met aanzienlijk slomere paarden.   
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En dan zie ik de samenhang tussen de tijd van mijn grootmoeder, mijn ouders, 
mijzelf, mijn kinderen en ten slotte jou en jouw kinderen. Wat mij gelukkig 
maakt.  

 

 

Paul en ik zijn uitgepraat, lieve mensen. Lieve lezers, hoop ik.  

Dank voor de aandacht. Nog één opmerking.  

Als ik dadelijk ga signeren weet ik zeker wat velen van jullie zullen vragen: ben 
jij Pieter Fransman? Uit ervaring weet ik dat sommigen denken dat zeker te 
weten, omdat ze denken mij goed kennen.  

Daarom citeer ik het bericht aan de lezers dat voorin het boek staat. 

 
Dit verhaal is fictie, een verzinsel, gemaakt van taal. 
Ik ben dus niet de verteller in dit verhaal. 
Maar als ik iets ben, is het dit verhaal. 
 

 

Voordat jullie aan de drank gaan en ik ga signeren, moet er nog iets plechtigs 
gebeuren. Het eerste en  het tweede gesigneerde exemplaar worden uitgereikt 
door mijn dierbare uitgever Franc Knipscheer.  

Het tweede exemplaar is natuurlijk voor Paul. Zo dadelijk. Dank je duizend maal 
Paul, je hebt prachtig gelezen (APPLAUS). 

Maar het eerste exemplaar gaat Franc nu uitreiken aan een zeer belangrijk 
persoon. 

Maar eerst iets over mijzelf. Als je oud wordt vallen je werk, je vrienden, je 
dierbaren weg, krimpt de maatschappij en ben je op jezelf aangewezen. Mijn 
oude moeder leerde mij dat je dan een nieuw doel nodig hebt. Die je in jezelf 
moet vinden. Daarom besloot ik 20 jaar geleden om een oude bron aan te 
boren. De poëzie. In mijn jonge jaren had ik gedichten geschreven en 
gepubliceerd. Ik besloot die oude bron weer aan te boren. Als proviand om van 
te leven als ik oud zou worden.  

 

Maar … ik had mij niet gerealiseerd dat die transitie niet vanzelf gaat. 
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Iemand schreef eens – Ik denk Gunther Grass: ‘Schrijven is een vorm van 
zelfgekozen eenzaamheid.’ Je sluit je af van de buitenwereld en kruipt in je 
binnenwereld. Een vorm van egocentrisme.  

Je verandert. En dat gaat niet alleen jouzelf maar ook anderen aan. Eén 
persoon heeft die transitie vanaf het begin meegemaakt. En dat was niet 
gemakkelijk voor haar. Zij zag haar vlinder als een rups terug kruipen in zijn 
cocon. Dat deed pijn. We zijn al 35 jaar samen waarvan dit jaar 30 jaar 
getrouwd. Zij heeft het doorstaan en langzamerhand zijn we in de nieuwe 
situatie gegroeid en gelukkig. Al die jaren heeft zij mij de ruimte gegeven om 
mijn nieuwe zelf te vinden. Als zij dat niet had gedaan was dit nieuwe boek er 
niet geweest. Ik ben haar daar ongelofelijk dankbaar voor. Om dat uit te 
drukken heb ik dit boek aan haar opgedragen. Het staat voorin:  

Voor Det, mijn vrouw. 

Zij krijgt het eerste gesigneerde exemplaar. 

 

 


