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Misschien had een mens het niet zozeer nodig om te worden 
bemind als wel om te worden begrepen.

George Orwell, 1984
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1

Nu het allemaal voorbij is, merk ik dat ik nadenk over familie-
geschiedenissen en familieherinneringen: de verhalen die fami-
lies bijeenhouden, en de daden waardoor ze verscheurd kunnen 
raken.
 Ik dacht altijd dat er geen onherstelbare daden bestonden, 
dat genomen beslissingen en gemaakte fouten zonder uitzon-
dering rechtgezet konden worden. Nu weet ik dat bepaalde da-
den in het leven onomkeerbaar zijn, en je naar ongekende oor-
den leiden.

*

In het toneelstuk Droomspel van August Strindberg uit 1902 
komt deze zin een aantal keren voor: ‘Det är synd om männis-
korna.’ Die zin wordt uitgesproken door de dochter van de god 
Indra, die afdaalt naar de aarde om de mensheid en het leed 
dat zij zichzelf berokkent beter te begrijpen. De uitdrukking 
is lastig te vertalen. Edwin Björkman, die het toneelstuk aan 
het begin van de twintigste eeuw vertaalde, maakte er simpel-
weg – en misschien niet heel soepel – ‘Men are to be pitied’ van, 
‘De mens is beklagenswaardig’. Det är synd om människorna. En 
van alle wonden die de mensheid zichzelf toebrengt lijkt versla-
ving mij een van de meest tragische. Wie kan de verslaafde hel-
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pen wanneer hij door een beschamende honger wordt verteerd, 
door een oncontroleerbare behoefte? Er bestaat geen medica-
tie voor; de drugs zíjn de medicatie.
 En wie kan hun familieleden helpen, die zo nauw betrok-
ken zijn bij de zelfvernietiging van de verslaafde? Wie kan hel-
pen wanneer hulp gelijk begint te staan aan machtsuitoefening; 
wanneer de verslaafde de familie als een politiestaat ziet, als een 
einde aan de vrijheid?

Dit verhaal is een ooggetuigenverslag van een verslaving. In 
bepaalde opzichten is het een gewoon verhaal: twee mensen, 
Hans en Eva, mijn broer en zijn vrouw. Ze ontmoetten elkaar 
in de afkickkliniek, werden verliefd, trouwden, kregen kinde-
ren, en gingen toen weer gebruiken. Hij overleefde het, zij niet. 
Verslavingsverhalen zijn overal ter wereld hetzelfde – de per-
soonlijkheid van verslaafden wordt, vreemd genoeg, uitgewist 
door de voorspelbare voortgang van de ziekte en van het her-
stel.
 In ons geval was het verhaal anders doordat het zozeer in de 
openbaarheid kwam. Getuige zijn van de – schijnbaar vrijwilli-
ge – lichamelijke en geestelijke aftakeling van mensen van wie 
je houdt doet onzegbaar veel pijn. Zo bekeken maakt het geen 
verschil of het verhaal in de openbaarheid komt of niet; het 
verdriet en de angst zijn zo overweldigend dat krantenkoppen 
er niet toe doen. Maar toch wil je niet dat jouw levensverhaal 
door de media geschreven wordt.
 Dat is misschien al voldoende reden om een boek te schrij-
ven. Maar ik had ook steeds aangenomen dat dramatische ge-
beurtenissen zich als een verhaal zouden ontvouwen, met een 
slot, waarna dit alles in het familiearchief kon worden opgebor-
gen. Het verhaal zou verteld worden, waarschijnlijk door juris-
ten; de feiten zouden aan het licht komen, en toekomstige fa-
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miliegeneraties zouden weten wat er gebeurd was.
 Maar het bleek dat niemand de feiten verzamelde. Er was 
geen tijdlijn en geen samenhangend familieverhaal. En toch 
was de verslaving van Hans en Eva het ergste wat ons ooit was 
overkomen. Het sleurde ons een onderwereld binnen, vol zwij-
gend verdriet in slow motion, een oord vol plotse instortin-
gen en griezelige waanbeelden. Het zorgde voor de ene veront-
rustende ruzie na de andere, voor tijdrovende en ingewikkelde 
e-mailwisselingen, eindeloze verslagen en gesprekken, bezoe-
ken aan psychiaters, therapeuten, en allerhande verslavingsdes-
kundigen. Door dat alles ging ik diep nadenken over wat ‘fami-
lie’ betekent, over de grenzen van onze verantwoordelijkheid 
voor elkaar; wie we waren, en wie we geworden zijn.

Hans en Eva trouwden in 1992. Het was de climax van jaren-
lang herstel. Ze hadden twaalfstappenbijeenkomsten bezocht, 
ze hadden buddy’s, misschien waren ze zelf ook buddy, en ze 
doneerden geld aan de verslavingshulp. Tegen 1999 hadden 
ze drie kinderen. En toen, acht jaar nadat ze getrouwd waren, 
kwam er een catastrofale terugval.
 Die duurde twaalf jaar. Ik was achtendertig toen het allemaal 
begon, vijftig toen het voorbij was.

Ik wil begrijpen hoe het allemaal is begonnen, lang voor de te-
rugval. Maar wie kent het hoe, of het waarom – welke emotio-
nele voorgeschiedenis of genetische aanleg mensen tot versla-
vingen brengt.
 Een paar dingen weet ik. Begin jaren tachtig reisde Hans, 
een jaar of achttien, negentien oud, met wat vrienden per trein 
door de Sovjet-Unie, China en India. In Goa ontmoetten ze 
een stel jonge Italiaanse vrouwen die op het strand kampeer-
den; zo ontdekten ze heroïne.
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 Eva was een Amerikaanse expat, geboren in Hongkong, op-
gegroeid in Engeland. Ze was zelfs nog jonger dan Hans toen 
ze drugsverslaafd raakte.
 Ze probeerden heel wat keren af te kicken. In de late jaren 
tachtig zaten ze toevallig in dezelfde kliniek. Ze kenden elkaar 
toen nog niet. Eva was bijna afgekickt en al uit de kliniek ont-
slagen toen men haar vroeg Hans over te halen om te blijven 
– hij stond op het punt weg te lopen en weer aan de drugs te 
gaan. Ze was er goed in andere verslaafden te helpen, en ze wist 
hem om te praten. Ze raakten bevriend.
 Een tijdje later – toen ze al meer dan vrienden waren – nam 
Hans Eva mee naar het huis van mijn ouders, op het platteland, 
om haar aan de familie voor te stellen. Ik weet nog goed hoe 
ze eruitzag tijdens die eerste ontmoeting. Ze was blond, mager 
en wat gereserveerd, ze droeg een roze mantelpakje van Cha-
nel en leunde achterover op de leren bank. Ze zag er tegelijker-
tijd jong en oud uit, saai en wild, goedverzorgd en slordig. Ze 
was in Londen opgegroeid, al leek ze mij eerder Amerikaans 
dan Engels. Haar moeder kwam uit North Carolina; haar va-
der was al op vrij jonge leeftijd vanuit Europa naar Amerika 
gekomen.
 Mijn moeder kende hen; ze hadden bij dezelfde Families 
Anonymous-groep in Chelsea gezeten.

*

Ik heb de schrijver David Grossman eens horen spreken over 
het verdriet dat hij voelde om zijn zoon, die tragisch was omge-
komen tijdens een van de vele conflicten van Israël. Hij zei dat 
het onder woorden brengen van emoties ons menselijk maakt. 
Ik wilde daaraan toevoegen – of misschien zei hij het wel – dat 
als het je niet lukt verdriet te doorgrónden, het je kan verande-
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ren in iets wat je niet bent, of niet was. Schrijven is een manier 
van doorgronden.
 Ik geloof in schrijven. Ik ben redacteur en uitgever; tekst is 
mijn beroep. Door te lezen en te schrijven denken we na over 
onze gevoelens, van wie we houden, en waarom, en hoe. Ik 
weet dat ik van mijn broer hou, niet omdat hij het verdient (wie 
verdient het wel?), maar omdat ik al sinds onze puberteit moet 
lachen als hij me aankijkt, omdat hij zo ongekunsteld is en zijn 
aanwezigheid (zijn lengte, zijn forse gestalte, zijn levendigheid) 
zo geruststellend is, na die lange afwezigheid, zijn verblijf als 
een zombie in de wildernis.

Ongeveer een jaar geleden vertelde mijn broer me dat hij Op 
zoek naar de verloren tijd van Proust aan het lezen was. Voor de 
tweede keer verzuimde ik hem over dit boek te vertellen, mijn 
eigen herinneringsproject. De eerste keer was een paar maan-
den daarvoor, toen hij me vroeg of ik iets aan het schrijven was. 
Mijn laatste boek, herinneringen aan een jaar op een collectie-
ve boerderij in de Sovjet-Unie, was net op de shortlist voor een 
bescheiden prijs gezet, en dat deed hem genoegen, denk ik, en 
hij was blij dat het goed met me ging. Het was op de verjaardag 
van mijn moeder; ik hield me op de vlakte, vaag, ontwijkend. 
Op een gegeven moment, tijdens de maaltijd, begon ik te zin-
gen. Eten bij mijn ouders betekent zingen; zo gaat dat in Zwe-
den. De kinderen kijken elkaar aan en beginnen te lachen, iede-
re keer weer, jaar in jaar uit.
 Zo keken mijn broer en ik elkaar aan toen we klein waren en 
later weer, toen we pubers waren.
 Mijn moeder glimlacht en neuriet vals. Mijn vader neuriet 
ook en zingt vals. Mijn broer begint mee te zingen. Dan glim-
lacht hij plotseling, een onverwacht lieve glimlach, en zwaait 
wat naar het dochtertje van mijn vriendin Johanna, dat op de 
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bank een dvd ligt te kijken, naar ons ligt te kijken, en opeens zit 
ik te huilen, moet ik denken aan al die tijd met zijn eigen kinde-
ren die Hans is misgelopen, en dan zing ik ook en proef zoute 
tranen in mijn mond.
 Die zoute smaak ken ik maar al te goed.
 Het was ontroerend, die lange blauwe meiavond, die Zweed-
se liedjes op het platteland van Sussex. We zongen tot mijn va-
der een hoestbui kreeg en van tafel moest opstaan. Hij leunde 
zwaar op mij terwijl we langzaam terugliepen naar de biblio-
theek, naar zijn stoel.
 Mijn broer keek weg, want hij kon het niet aanzien.

Op zoek naar de verloren tijd. Ik zal proberen niet te melodra-
matisch te doen. Maar dit verhaal is zo inherent dramatisch dat 
het vulgair zou kunnen worden als ik alles zomaar vertelde; dan 
zou ik me verlagen tot het platte, sensatiebeluste niveau van de 
roddelbladen. Daar hebben we al genoeg van gehad – er be-
staat zelfs een Zweedse opera uit 2016 waarin tevergeefs wordt 
geprobeerd de betekenis van het gebeurde onder woorden te 
brengen. De Dood komt in het libretto als personage langs, en 
speelt ook een drugsdealer. In de tekst wordt geïnsinueerd dat 
de verslaving van mijn broer een soort wraak was op de onver-
zadigbare hebzucht van mijn grootvader, zijn zucht naar rijk-
dom en grandeur.
 ‘Hij wilde meer zijn dan een visionair. Je moet rijk en grandi-
oos zijn,’ zingt het personage dat Eva moet voorstellen.
 Hans antwoordt: ‘En uit wraak leefde ik het leven van een 
drugsverslaafde. Een schande voor mijn hele familie.’
 Eva: ‘Jij verzette je! Jij weigerde!’
 Mijn zus Lisbet en ik worden neergezet als de duistere Nor-
nen van Holland Park – die vrouwwezens uit de Noorse mytho-
logie die het lot van gewone stervelingen spinnen. Wij draaien 
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als gieren met onze duistere koppen; wij pakken Eva’s kinderen 
af.
 Als je zelf je verhalen niet vertelt, dan zullen anderen ze ver-
tellen, en ze zullen je vulgariseren en vernederen, zegt Ishmael 
Reed, George Bernard Shaw citerend.
 Al schrijvende weet ik dat schrijven gezien kan worden als 
familieverraad: een beschamende daad, om geld in het laatje te 
brengen. Lezers die dit denken: besef alsjeblieft dat ik dit zelf al 
heb bedacht. Lezers die dit denken: bedenk hoe wij zijn groot-
gebracht: rijkdom, afzondering, stilte, discretie.
 Maar er stierf iemand, vroeg in de ochtend of laat in de 
nacht.
 Eva was, denk ik, op weg naar herstel toen ze stierf. Er waren 
tekenen dat het weer goed met haar zou komen. En toch stierf 
ze.

Er sterven te veel verslaafden, er worden te veel families ver-
scheurd.

*

Mayhem is een oude Engelse juridische term die staat voor 
de misdaad van verminken. Het begrip impliceert schuld, en 
binnen deze context is dat toepasselijk, want er bestaat geen 
verslavingsverhaal dat niet om schuld, schaamte en veroorde-
ling draait. De schuld raakt iedereen, net als de schaamte. Al-
lemaal waren we schuldig, en geen van ons was schuldig. Alle-
maal schaamden we ons, en die schaamte werd deel van ons.
 We speelden onze rol. ‘Verslaafde’, ‘familieleden’. Net als al-
le andere families die door een verslaving zijn verscheurd raak-
ten we welbekend met de passen van die ingewikkelde dans.
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2

Ik ga nu al een tijdje naar een psychoanalyticus. Tijdens de ses-
sies worstel ik met mijn geheugen; mijn dromen vervliegen als 
ik ze niet meteen opschrijf als ik wakker word, en met mijn 
ogen nog maar half open naar mijn bril reik. Soms schrijf ik 
met mijn ogen dicht. Vervolgens vergeet ik wat ik heb opge-
schreven en staar ik naar mijn halfleesbare handschrift in een 
poging te reconstrueren wat er verloren is gegaan.
 Herinneringen vormen de kern van de psychoanalyse, en ik 
besef opnieuw, omdat ik dit al eerder heb gedaan, hoe weinig ik 
me nu nog herinner. Tijdens elke sessie probeer ik me te herin-
neren waar we de dag daarvoor of de week daarvoor over heb-
ben gepraat. Ik wil weer samenhang brengen in wat anders een 
grillige opeenvolging van beelden en geluiden dreigt te wor-
den, onzinnig, zonder structuur of betekenis.
 Nu ik erover nadenk, realiseer ik me dat ik een groot deel 
van mijn volwassen leven gewijd heb aan herinneringen. Ik 
stop herinneringen in huizen, brieven in willekeurige lades, 
krabbels die ik op mijn oude dag misschien weer tegenkom, be-
richten van nu aan later, het onkenbare land.
 Ook mijn andere boeken gingen in ieder geval deels over 
herinneringen. Het eerste was academisch en gebaseerd op 
antropologisch veldonderzoek in een afgelegen dorpje in 
post-Sovjet Estland, en het tweede waren mijn memoires van 
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het jaar dat ik daar gewoond heb. In beide boeken stond de re-
latie tussen politieke onderdrukking en persoonlijke herinne-
ring centraal. Hoeveel weten mensen zich te herinneren als de 
geschiedenis gecensureerd wordt? Niet veel, zo bleek. In het 
dorpje, het centrum van een voormalig collectief landbouwbe-
drijf, waren herinneringen aan het stalinisme of de Estse on-
afhankelijkheid van daarvoor gefragmenteerd – hele werelden 
waren verloren gegaan. Dat verlies fascineerde me, misschien 
omdat ik zelf ook gedeeltelijk een wereld had verloren toen ik 
in 1980 van Zweden naar Engeland verhuisde. Een wereld die 
mijn moeder zich nog wel herinnert; zij kende elke bekende 
naam in Zweden, alle familiebanden, alle familietragedies en 
succesverhalen.
 Wie zal zich Zweden voor mij herinneren als zij er niet meer 
is?

Herinnering speelt wel vaker een rol binnen mijn familie. De 
broer van mijn vader, Sven, die wellicht autistisch was, had een 
uitzonderlijk goed geheugen. Hij sprak dertien talen en kon 
er nog veel meer nadoen. Men zei dat hij alle kerken in Zwe-
den bij naam kon noemen en de precieze afstand wist tussen 
alle grote steden in Europa. Hij had een wat angstaanjagende, 
hysterische lach en was zeer uitgesproken, soms fobisch, over 
waar hij wel en niet van hield.
 Ik herinner me de grote jaarlijkse verjaardagsfeesten in janu-
ari die hij gaf voor zijn familie en vrienden in het Grand Hotel 
van Malmö: de enigszins armoedige, burgerlijke grandeur van 
het hotel, de brede trap, de versleten tapijten. De ene toespraak 
na de andere, geheel volgens Zweedse traditie. Met ieder jaar 
hetzelfde hoogtepunt: een miniatuur-oldtimer, gemaakt van 
chocola, die plechtig door twee obers werd binnengedragen. 
Mijn oom brak het eerste stukje af; de auto werd weggedragen 
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en kwam in stukjes terug. Iedere gast nam een brok; het leek 
wel een heilig ritueel, zo groot was de passie van mijn oom voor 
zijn klassieke-autoverzameling.
 Ik schrijf wel ‘plechtig door twee obers binnengedragen’, 
maar kan ik me echt nog herinneren hoe de chocolade bij de ta-
fel kwam? Ik dacht van wel. Maar als ik de herinnering probeer 
te grijpen vervaagt ze, om dan te verdwijnen.

*

De broer van mijn moeder en zijn vrouw hadden een boot en 
een zomerhuisje in de archipel van Stockholm. De boot lag 
voor anker voor het eiland, dat bereikbaar was met een klein 
roeibootje. Ik weet nog hoe ik op de houten aanlegsteiger zat 
met mijn broers, zussen, neven en nichten, en toekeek hoe 
mijn oom wegroeide. Om een of andere ongelukkige reden be-
sloot hij te gaan staan. De boot begon te wankelen, en terwijl 
hij probeerde de beweging onder controle te krijgen, wankel-
de de boot steeds meer. Wij zaten te lachen op de steiger. Dat 
hadden we niet moeten doen, maar we deden het wel: als kind 
vonden we iets algauw grappig. Jiechel jiechel jiechel, zei mijn 
moeder altijd, waarbij ze de ‘ch’ uitsprak al een ‘j’ en we nog 
harder moesten lachen en gierend van de pret over de grond 
rolden.
 Mijn neven en nichten lachten wat behoedzamer; zij wis-
ten dat de grens tussen ‘toelachen’ en ‘uitlachen’ bepaald werd 
door het onderwerp van de pret. Mijn moeder maakte het niet 
uit dat ze uitgelachen werd, maar mijn oom wel. Hij begon ge-
frustreerd te schreeuwen, viel uiteindelijk overboord en zwom 
als een boze zeehond weer naar de wal.
 Vele jaren later bezweek mijn oom aan Lewy-body-demen-
tie, een tragische en dodelijke aandoening. Hij was ingenieur, 
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het hoofd van de toenmalige verkeersplanning van Stockholm, 
en zijn ziekte werd vastgesteld toen hij met zijn auto midden op 
de weg stil bleef staan.
 Uiteindelijk werd hij overgeplaatst naar een ziekenhuisafde-
ling voor mensen met dementie. Het was een zonnige afdeling 
met thé dansant en cake, vertelde mijn moeder. Ik vermoed dat 
de gruwel van zijn dementie haar aanzette tot dit soort opge-
wekte beschrijvingen van muziek en dans, van grote ramen met 
uitzicht op het water, van een nieuwe vriendin (of dat dacht ze), 
een medepatiënte.
 De vrouw van mijn oom, een architecte die haar eigen hulp-
behoevende ouders had verzorgd en wier broer gestorven was 
aan een hersentumor, reageerde gelaten, net als mijn neven en 
nichten. Ik vraag me nog steeds af wat het hun gekost heeft, 
hun gelatenheid in het bijzijn van die breinen, die hersenen, 
aangetast door tumoren en het ‘grind’ of ‘zand’, de Lewy-bo-
dy-eiwitten.

Mijn grootmoeder stierf aan alzheimer, of misschien vasculai-
re dementie. Strikt genomen stierf ze er niet aan, maar mee 
– waar ze eigenlijk aan stierf was een longontsteking die niet 
meer werd behandeld. Het is beter zo, zegt men dan in Zweden. 
Mijn moeder heeft het over het moment waarop ze besefte dat 
haar moeder haar niet langer herkende. Ik geloof dat ze haar 
zoon nog wel herkende.
 Haar lievelingskind, net zoals mijn broer de lieveling van 
mijn moeder was.
 In diezelfde tijd, in 1971, stierf haar vader aan longkanker. 
Mijn moeder vertelde me pas onlangs dat hij uiteindelijk was 
overgeplaatst naar een verpleeghuis dat bekendstond om de 
‘genadige’ behandeling van de patiënten.
 ‘Hoe bedoel je, “genadig”?’ vroeg ik.
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 ‘Nou, ze gaven hem een poedertje. En dat was dat.’ Ik be-
greep wat ze bedoelde.
 ‘Wist hij dat ze hem een poedertje gaven?’ Langzaam her-
haalde ik precies haar formulering, zodat we allebei wisten wat 
er gezegd werd.
 ‘Nee,’ zei ze, en ze keek me recht aan. ‘Dat wist hij niet.’
 Was dat waar? Ik weet het niet. Misschien heeft mijn moeder 
het verkeerd onthouden. Misschien bestond er geen poeder en 
geen genadige uitweg voor terminale patiënten.

Soms is het misschien beter, of eenvoudiger, om te vergeten. 
Maar vergeten heeft wel een prijs – een prijs die betaald wordt 
door de volgende generatie in een poging het verleden te be-
grijpen. In het gunstigste geval betekent dat misschien een ge-
brek aan wortels, een schaarste aan verhalen. In het ergste geval 
kan het leiden tot het bevroren verdriet dat nu wordt bestem-
peld als ‘gecompliceerd’, en wordt gekenmerkt door een lang-
durige periode van extreme somberheid, veroorzaakt door het 
onvermogen te verwerken en om te gaan met wat er is gebeurd.
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3

Zomer 2012. Het is nu twee maanden geleden dat Eva is over-
leden en een week nadat ze werd gevonden. Ik ben in Zweden 
in ons zomerhuisje aan zee. Afwezig loop ik naar het raam; ik 
kijk naar buiten, naar het water, de jeneverbessen, de steenak-
kers. Plotseling zie ik een haas op het gebarsten stenen trapje 
naar het huis zitten. Hij springt voorzichtig omhoog, tree voor 
tree, en gaat soms rechtop zitten met een snuffelend neusje. 
Waar gaat hij naartoe?
 Ik kijk ernaar, onbeweeglijk. Leo, mijn spaniël, staat achter 
me, zijn ogen ter hoogte van mijn kuit. Hij heeft de haas niet 
gezien noch zijn aanwezigheid gevoeld. Zo is het vast als wij 
hier niet zijn, denk ik, als dit huis op slot zit en het doodstil is, 
de aarde draaiend om haar as, tollend op weg naar een volgend 
seizoen.

We hadden grapjes gemaakt, eerder, over de hazen. Mijn fasci-
natie voor deze dieren werkt aanstekelijk.
 ‘Mam, we hebben de hazen zien boksen!’ zegt Daniel, mijn 
zoon.
 ‘Het was meer een soort dans,’ zegt mijn neefje, en hij kijkt 
me aan met zijn blauwe, lichtgevende ogen.
 Later zitten mijn man Eric en ik samen in de auto. Op de 
terugweg door de velden zetten we de auto aan de kant. We 
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observeren de hazen die heen en weer rennen. Eric komt uit 
Zuid-Afrika en is niet zo vertrouwd met de hazen als ik.
 ‘Ze ogen wat gehaast,’ zegt hij zachtjes.
 ‘Ze zijn het haasje,’ reageer ik automatisch.
 ‘Hun naam is haas,’ neuriet hij gedempt; hij gaat door met 
het spelletje waar ik plotseling te verdrietig voor ben.

*

De kinderen zijn op pad. Ik ben voor het eerst sinds het ge-
beurd is alleen in huis.
 Eric ging boodschappen doen, en een paar fotografen en 
journalisten die op de uitkijk stonden voor onze familieleden 
hadden hem herkend. Ze hadden foto’s genomen en hem om 
commentaar gevraagd; alle kranten schreven de volgende dag 
over zijn zwijgzaamheid.
 ‘Ik ben beroemd in Zweden,’ zei hij, en hij lachte zachtjes.
 Beroemd in Zweden. Eric is regisseur en herhaalde een grap 
van zijn vriend, de Russische filmregisseur Sergei Bodrov: Ik 
ben beroemd in Kazachstan.
 Wat was dat toch? In die tijd leek het heel grappig.

‘Wat is je vroegste herinnering?’ vroeg Eric, zodat ik aan wat 
anders zou denken. Ik dacht aan de misselijkmakende geur van 
een auto met chauffeur, een Mercedes, en het vervreemdende 
idee aan zijn zorg toevertrouwd te zijn. Ik dacht aan de bana-
nen die iemand ons te eten had gegeven tegen de misselijkheid. 
Waar gingen we naartoe? Hierheen, waarschijnlijk. Vanwaar de 
chauffeur? Wie zal het zeggen? Een van de twee vaste chauffeurs 
van de zaak, vermoed ik, het melk- en sapverpakkingsbedrijf dat 
was opgericht door mijn grootvader en werd bestuurd door mijn 
vader. Hij had het van vijf werknemers uitgebreid tot zo’n zes-
endertigduizend man.
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Het gelukzalige gevoel van de zomer. We zongen voortdurend, 
dolblij, de hele rit in de auto naar ons zomerhuisje:

Lang geleden in Kanaän,
Het Bijbelverhaal was maar net aan de gang.
Woonde een zekere Jakob en die vond,
Enorme gezinnen van levensbelang.

Jakob, Jakob en zoons,
Familiebedrijf met een goed bestaan.
Jakob, Jakob en zoons,
Ze hoedden de geiten, ze torsten het graan.

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat – Lisbet en ik ken-
den ze allemaal, alle liedjes, net als de meeste uit Jesus Christ Su-
perstar. We kenden The Beatles en Tom Lehrer en een heleboel 
Zweedse liedjes. We zongen het treurige ‘Den blomstertid nu 
kommer’ (‘Nu komt de tijd van de bloemen’), dat ieder jaar voor 
de zomervakantie op iedere school in Zweden gezongen wordt 
en daarom geassocieerd wordt met ultiem geluk. We zongen 
‘Uti vår hage, där växa blåbar’ (‘In onze weides groeien de bos-
bessen’), we zongen ‘Kalla den Änglamarken’ (‘Noem het het 
land der engelen’) en ‘I sommarens soliga dagar’ (‘Op de zon-
nige zomerse dagen’), we zongen ‘Summertime’ en ‘Edelweiss’, 
Bellman en Bob Dylan, Simon & Garfunkel en Woody Guthrie.

Zong mijn broer ook mee? Ik kan het me niet meer herinneren. 
Misschien, een beetje.

Mijn broer: warrig bruin haar, groene ogen, roetkleurige wim-
pers. Hij had iets vreemds over zich, ik weet niet wat het was. 
Hij oogde wat onverzorgd, misschien – maar het waren ten-
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slotte de jaren zestig en zeventig. We waren allemaal een beetje 
onverzorgd. Lisbet was bleek en slungelig en had ook groe-
ne ogen. Hetzelfde bruine haar, dezelfde groene ogen, dezelf-
de donkere wimpers. Ik was gewoontjes, Lisbet was knap; ik 
was opstandig, zij was braaf. Maar veel stelde dat allemaal niet 
voor. Tweelingen en buurlanden houden vast aan wat Freud 
ook wel het narcisme van de kleine verschillen noemde. Wij 
hielden vast aan wat ons onderscheidde, maar op straat haalden 
mensen ons soms door elkaar. Ik kon ook knap zijn, als het licht 
goed viel. En Lisbet was in haar tijd opstandig. Mijn broer was 
natuurlijk een jongen, dus hij was anders. Maar toch, we wa-
ren alle drie gemaakt van dezelfde hoofdingrediënten, dezelf-
de haarkleur en huidskleur, hetzelfde soort gedachten, dezelfde 
tekortkomingen, dezelfde talenten.
 Of had ik me dat verbeeld?

*

Zomer. We stortten ons in zee. We stortten ons in de ruwe gol-
ven. We stortten ons van de rotsen.
 We speelden tennis met zachte rubberen ballen. We pomp-
ten ze op met een griezelige naaldpomp via een verhard stukje 
rubber. We maten de tennisbaan af op het gazon en markeer-
den de buitenste hoeken, knoeiend met bloem.
 We deden gymnastiekuitvoeringen op het gazon met onze 
neefjes en nichtjes, in Marimekko-t-shirts en korte broeken, 
in zwemkleren, in onze pyjama’s. We maakten een handstand 
en klapten om, in een bruggetje; we kwamen omhoog uit het 
bruggetje; we stonden op ons hoofd; we maakten radslagen.
 We fietsten naar het dorp. Ik viel en bezeerde mijn knie aan 
een scherpe steen; het bloed gutste over mijn been. Ik was trots 
op het litteken, een van de vele.


