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Op Netflix zapte ik langs de IJslandse

documentaire Innsaei, over empa-
thie en intuïtie. Een wijze man, een

van de vertellers in de film, sprak over lawaai,
over hoe we ons daardoor laten afleiden.
Zijn betoog werd onderbroken door een rinkelen-
de telefoon. Hij schoot in de lach. ,,Kijk’’, zei hij.
,,Dat bedoel ik.’’
Ik dacht aan alle kerstbijlagen die ik las. Aan
Thierry Baudet die de laatste weken overal
opdook. Het dondert niks als je urenlang met een
Amerikaanse racist dineert. Het maakt ook geen
fluit uit als Theo Hiddema zegt dat debatten in
de Kamer er niets toe doen. Het Forum voor
Democratie moet het hebben van de zaaltjes in
het land en van opschudding. In november nog
gebruikte Hiddema in een debat in de Tweede
Kamer het woord ‘neger’. Hij treitert graag, zei
hij.
Allemaal lawaai.
Niet luisteren. Niet kijken. Niet schrikken en de
kat op de portretten in de krant laten schijten.
Niet opgefokt worden ook van mensen die
kwaad mailen omdat ze na twee weken nog geen
antwoord van je hebben gekregen.
Het circus draait dag en nacht door, maar je
hoeft niet altijd mee de piste in. Je hoeft geen
verantwoording af te leggen als je tijd neemt om
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te lezen, na te denken en de hele rataplan bij tijd
en wijle op een sudderplaatje wilt zetten.
Schreeuwers staan meestal vooraan, maar je
kunt ze ook negeren, en met de hond gaan wan-
delen, of in een dorp gaan wonen, net als Sanne
Verhoef uit Arnhem, de vrouw die het huis won
dat voetbalvereniging Ouwe Syl bij een verloting
in de aanbieding gooide.
Ze stond woensdag in de kant, een stralend
hoofd boven een dikke trui. Voor het eerst in
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jaren had ze weer een kerstboom, las ik. Ze
woonde eerder in Duitsland, Breda, Apeldoorn en
Arnhem, en altijd voelde ze zich een vreemde
eend in de bijt. Maar niet in Ouwe-Syl.
Haar leven is ineens samengevallen. Ze kocht
een lot met het personeelsnummer van Centraal
Beheer waar ze na jarenlang bikkelen als com-
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municatiespecialist boventallig was geraakt en
het bracht haar een huis met spekgladde bielzen
in de tuin, vlakbij de dijk die haar doet denken
aan haar lievelingseiland Texel.
Ze is nu nog werkloos.
,,Maar ik heb er alle vertrouwen in dat die baan
er komt’’, zei ze in de krant. Ik keek naar haar
hoofd en ik knikte. Die baan die komt er vast.
Maar dat dacht ik eerlijk gezegd intuïtief. Ratio-
neel hoorde ik iets anders. Kwam dat wel goed,
met zo’n stadse uit Arnhem, ineens op de klei?
Als ze naar reuring verlangde, zei ze, dan ging ze
gewoon op de fiets naar Leeuwarden.
Mijn ratio pruttelde zuur dat het
best ver fietsen was, al helemaalbest ver fietsen was, al helemaal
tegen de wind in, op een ouwe
brik met fietstassen en dan zeker
aangeschoten, ver na twaalven,
door het pikkedonker weer
terug.
Maar mijn Innsaei riep dat ik
ongelijk had.
Dus daar vertrouw ik dan
maar op.
Zet hem op Sanne.
En gefeliciteerd Ouwe-Syl.
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KWAM DAT WEL
GOED, ZO’N STADSE
INEENS OP DE KLEI?


