
Een pitabroodje in een pantoffel en een wagen die op kleingeld rijdt 

Toen op een verder onderling inwisselbare ochtend in februari twee mannen me om kleingeld 

vroegen omdat de accu van hun wagen was leeggelopen heb ik me als de waaiewind (en 

stevig in de wind) uit de voeten gemaakt. Hadden ze dat kleingeld een minuut eerder, of een 

minuut later van me gepoogd af te troggelen hadden ze het misschien met een glimlach en een 

zegening meegekregen. Waarschijnlijk niet. Een slapeloze nacht laat zich niet van de kaart 

brengen door dat soort kortstondige momentopnames. Ze laat zich echter maar wat graag 

verleiden door verse koffie, en koketteert met muziek van vroeger. Het lot was 

ondergetekende niet gunstig gezind, want in het deel van de stad waar we ons bevinden was in 

de verste verte geen koffiezaak open om zeven uur ’s ochtends. 

Gelukkig voor mij ben ik in de buurt, hier dichtbij huur ik een kamer voor mijn koffiezet, bed 

en citroengeranium. Helaas voor de twee heren met autopech rijdt hun wagen niet op cafeïne. 

De reden dat van zulk een uitvinding (auto op koffie) nog geen werk is gemaakt is dat enkele 

van de belangrijkste bijwerkingen van het zwarte goud al prominent aanwezig zijn op de 

openbare weg: trillingen, zenuwachtig gevoel, slaapverstoring. Aan slaapverstoring de 

afgelopen nacht geen tekort. Om helemaal juist te zijn: Spreekt men van slaapverstoring 

wanneer nog geen seconde ervan slapend werd doorgebracht? Alles wat vannacht geschreven 

moest worden is gedacht en opgegaan in rook. Dat lijkt nu acuut en pijnlijk, omdat ik het 

proces zo bewust en hulpeloos heb moeten meemaken, maar het gebeurt elke dag. 

Gelukkig. 

Moesten we alles onthouden wat we dachten, ik ben er stellig van overtuigd dat we dommer 

zouden worden. En andere dingen maken ons juist slimmer, zoals weten wat de kant van je 

lichaam waarop je slaapt te maken heeft met de kwaliteit daarvan, en hoe het je dromen 

beïnvloedt. 

DROOM 1 

Huis, eenvoudige, moderne stijl. Jongen is klein, moeder staat bij hem. Het huis, dat een 

ommuring vormt rond de patio is in de droom ontstaan. Elementen komen uit de leefwereld 

van het kind. Voor een buitenstaander niet merkbaar, voor het kind nauwelijks. De moeder is 

een fabricage van de droom zelf. Het kind vertrouwt blindelings wat hij ziet. Als het zou 



opletten en niet achteloos omarmde wat hem vertrouwd aandoet zou hij merken dat zijn 

omgeving gekunsteld is en nepheid ademt. Een blik, een vreemd huisdier, een voordeur uit 

een recent verleden, de algemene realisatie dat dit niet zijn huis is. Maar het kind schenkt er 

geen aandacht aan, zijn moeder staat naast hem. 

Het kind spreekt maar is onbeleefd (zegt de moeder). Er is geen manier om werkelijk zeker te 

zijn. De werkelijkheid bevindt zich ver weg en veilig van deze omgeving, die gif uitzweet en 

spreekt in een moederstem.  

Veilig achter gesloten oogleden. 

Tweede waarschuwing. Het kind had besloten dat wat hij ze niet onbeleefd geweest was. De 

moeder vangt de moord aan. De wijze is onbekend en bestaat enkel in het huis. Het kind 

verzet zich, ziet alles, alles is onnatuurlijk. De blik, het dier, de deur, het huis. Het huis beseft 

dat het net is ontmaskerd. Ondanks het veel kortere bestaan van het huis is het veel sluwer dan 

het kind. Het brengt de vader in het spel. Het kind smeekt om hulp, vliegt de vader om de 

hals, huilt om zijn begrip. De vader schaterlacht. 

 

Schaterlacht. Het huis lacht mee. De moeder schreeuwt maniakaal.  

Het kind beseft dat alles in dit huis, dat het huis zelf, zijn moeder, zijn vader, stuk voor stuk 

onecht zijn. Replica’s. Kundig geschapen, maar zonder oog voor detail. Als de façade valt 

smelt alles; de blik, het dier, het huis samen in de moeder. De moeder is de basis van de 

droom, de deur bekend van een vage herinnering. Het kind rent naar de deur, de moeder 

klauwt hem na, mist. 

De deur slaat toe, het kind is wakker. 

 

Dromen als deze komen vaak voor, en bij kinderen lijken ze tien keer zo angstaanjagend, 

terwijl ze naargelang men ouder wordt juist op een vreemde manier een gevoel uit je 

kindertijd oprakelen. Geen aangenaam gevoel, geen angstig of boos gevoel. Een knoop die al 

lang geleden ontrafeld was en nu opnieuw gelegd lijkt te zijn. Ditmaal met het gevoel van 

schuld als een dikke laag teer erbovenop gelegd, zodat de vorm van de knoop niet meer te 

ontwaren valt, en een jaren geleden opgelost probleem plots weer akelig dichtbij en prangend 

lijkt te worden. Net goed, denk ik dan. Niets voelen is erger dan angst voelen. Angst kan als 

een motor werken, en zoals elke motor heeft ook angst een brandstof nodig. Die brandstof 



vind ik in het geven van redenen. Niet in het geven van zin, want wie zin zoekt zal ontdekken 

dat daar niets te vinden valt, en onvermijdelijk op een dwaalspoor terecht komen. De redenen 

die ik geef zijn kleine oplossingen voor kleine problemen. Ik gaf de twee mannen met 

autopech geen kleingeld omdat mijn slapeloze nacht me het idee ingaf dat níet te doen. Ik 

huur mijn kamer om er mijn koffiezet, bed en citroengeranium te kunnen bewaren. Ik 

vermeldde een pitabroodje in de titel omdat de nacht zo begon. Bij het schrijven van deze 

tekst had ik geen enkele intentie om het pitabroodje en de pantoffel werkelijk te verklaren, of 

er überhaupt iets over te zeggen. Het voelde belangrijk aan om het toch even te vermelden 

omdat het een begin was, en een tekst begint dikwijls bij het begin.  

Het is ook één van de dingen uit het nabije verleden waar ik nog steeds geen reden voor heb 

gevonden. Je zou kunnen zeggen dat het er lag omdat iemand het daar gelegd had, of omdat 

iedereen die toen in de kamer aanwezig was met het pitabroodje aan het gooien was en het 

ooit wel eens ergens moest belanden, maar dat is een oorzakelijk verband en dat zie ik niet als 

een reden.  

Het broodje lag gewoon op zijn plaats, net als zaken in het echte leven een plaats hebben. 

Lang niet alles staat al op zijn plaats, maar alles kan op zijn plaats staan. In dromen geldt juist 

het omgekeerde: Alles lijkt op zijn plaats te staan maar in werkelijkheid kan niets zich er ooit 

op de juiste plaats bevinden.  

Toen ik zo zocht naar plaats, toen ik het gebrek aan reden trachtte te rechtvaardigen, toen ik 

overal aan had gedacht en het gros ervan weer was vergeten. 

 

 

 

 


