minder hyperig geworden. Filosofen varen hun
eigen koers, ze trekken de wereld in en beginnen te schrijven vanuit hun eigen observaties en
vragen. Soms is die wereld zo klein als een rij
tjeshuis: in zijn boek overdenkt Pieter Hoexum
zijn bestaan als huisman.”
Natuurlijk fijn dat mijn boek die longlist had
gehaald, maar ‘overdenkingen van een huisman...’ Dat klonk mij opeens zo onbenulhg in
mijn oren. Misschien lag dat ook aan de om
standigheden waaronder ik dat bericht las. Ik zat
de maand februari in het Adriaan Roland Holsthuis in Bergen. Dit historische pand, het voor
malige woonhuis van de dichter, wordt door het
Fonds van de Letteren als werkplek voor een ka
lendermaand voor een bescheiden bedrag ver
huurd aan schrijvers, dichters en literair ver
talers.
Vanaf het begin beviel het huis mij uitste
kend, het past me als een paar oude sloffen. Dat
was des te verbazingwekkender omdat het huis
het tegendeel is van mijn woning: een eengezinsrijtjeshuis in een nieuwbouwwijk. Dit was
een eenpersoonswoning in een villawijk. Het
was vooral een eenmanshuis, met de nadruk op
man: het was een huis voor een vrijgezel. Het
tot het leiden van een vrijgezellenbestaan: ik
kon hier alles rond laten shngeren, niemand had
er last van of ergerde zich eraan, ik kon heel
vroeg opstaan als ik dat wilde en naar het vlakbij
gelegen strand fietsen ofjuist in mijn pyjama tot
12 uur zitten lezen en schrijven. Radio 4 kon de
hele dag aan blijven, hoewel het ook heerlijk
was om de radio uit te doen en in stilte te werken. Niets hoefde, alles mocht: het was hier
heerlijk rondhangen. Steeds kon ik grote con
centratie en grenzeloze verstrooiing afwisselen,
willekeurig: precies zoals het mij het beste uit

kwam.
Eerlijk gezegd had ik een aanvraag voor een
verblijf hier gedaan om een vooroordeel te be
vestigen. In mijn boek had ik namelijk een
hoofdstuk geschreven over dit soort eenmans
woningen, getiteld: ‘In een hut kun je niet wo
nen’. Ik had de draak gestoken met al die dick
ters en denkers die in een hutje op de hei weer
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kend. Wat mij wel verbaasde was hoe snel de
klad kwam in mijn v rijgevochten vrijgezellenbe
staan: er moest toch gegeten worden en dus
moest er gekookt worden en boodschappen ge
daan en (na een paar dagen) afgewassen. Er
moest zelfs een wasje gedraaid worden en dat
ging mis: ik had natuurlijk geen zin me te verdie
pen in de gebruiksaanwijzing van de voor mij
onbegrijpelijke wasmachine en haalde na drie
uur de weliswaar tot mijn verrassing helemaal
droge was uit de machine, maar de sokken wa
ren gekrompen tot kindersokken (tot zover mijn
huismanschap). Er moesten dus sokken gekocht
worden en toen ik toch bij de Hema was, kocht
ik ook meteen maar even een beschuitbus en
nog wat bewaardoosjes die ik in het huis miste.
Ik was kortom al heel snel aan het redderen en
nogal huishoudelijk bezig. Het heel bijzondere
huis werd nogal gewoontjes en ook dat beviel
mij uitstekend. Ik had me dus vergist: je kunt
wel degelijk in een hut wonen. Maar door er te
wonen wordt de hut een huis en de bewoner dus
een huisman, dan wel -vrouw.

Ik had ook eer stevige portie leesvoer mee
naar het huisje genomen, een stapeltje recent
verschenen boeken over huizen, woningbouw,
architectuur en wooncultuur. Dat waren voor
namelijk Engelse boeken, aan de overkant van
het Kanaal hebben ze een zo mogelijk nog grote
re fascinatie met Home dan wij Nederlanders.
Maar meest inzichtelijk was toch het Belgische
boek ‘Van Hermes en Hestia’ (ioo6), van de filo
soof Bart Verschaffel. Met name het hoofdstuk
‘De betekenis van huiselijkheid’ bracht veel hel
derheid. Hij schetst daarin een soort (zeer) korte

~ve~denktngen van een
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aan zijn enkels, symbool van wegen, reizen,
handel (en van diefstal trouwens). Ook in vroe
ger tijden was het huis niet alleen of voorname
lijk een haard (hestia) maar ook raam en deur,
waardoor we naar buiten kunnen om op reis te
gaan en avonturen te beleven. Het huis is altijd
dubbelzinnig opgevat. Net zo dubbelzinnig als
de mens dat is: mensen worden beheerst door
middelpuntvliedende én middeipuntzoekende
krachten.
De eerste dagen was het heerlijk dat alles tij
dens mijn verblijf in het Roland Holsthuis in het
teken stond, kdn staan, van lezen en schrijven.
Dat is een voor mij ongehoorde luxe, die ik me
maar een maand kan veroorloven. Financieel
gaat het niet, want de schoorsteen moet roken
en dat lukt met de schrijverij niet. En het was
een eindeloos geregel om deze paar weken het
lezen en schrijven centraal te kunnen stellen.
Maar afgezien van deze praktische bezwaren,
vroeg ik me uiteindelijk af, stel dat ik me wel
kon veroorloven zo’n schrijfhuisje erop na te
houden, zou het dan voor mij werken? Ik betwij
fel dat. Slotsom is dan toch dat, hoe heerlijk het
ook voor maand is, ik zeer tevreden naar huis ga
omdat ik nu nog beter en zekerder weet dat ik de
zaakjes daar, met een home-officc op zolder, ei
genlijk goed voor elkaar heb. Daar is het schrij
ven geen heilig moeten maar de belangrijkste
bijzaak.
In Engeland en ook in Nederland trouwens,
nemen steeds meer mannen hun toevlucht tot
een schuurtje in de tuin, waar zij een echt man
nenleven kunnen leiden. Er zijn al heel wat leu
ke boeken over verschenen, bijvoorbeeld met de
veelzeggende titel: ‘The Joy of Sheds, Because a
Man’s Place Isn’t in the Home’. Dat klinkt heel
stoer, maar als ik de foto’s bekijk, zien die
schuurtjes er verdacht knus en gezellig uit. Het
zijn stiekem toch gewoon huizen, waar ook

mannen zeer op hun plaats zijn.

‘Huisman’ klinkt zo... suf, Toch zijn we alle
maal huisman (m/v): iedereen die woont is on
vermijdelijk huisman — pardon: huismens. We
moeten gewoon mans genoeg zijn om toe te ge
ven dat we helden op sokken (m/v) zijn.
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