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Tripverslagen 

 
Tone Schunnesson 

Vertaald door Eline Jongsma 
 

Hoe kan ik iemand zijn die mijn reis begint in de trein? Hoe kan ik iemand zijn die mijn reis begint in 

de trein terwijl de tijd net water is, cyclische uren? Elke minuut, kilometer meet de afstand, niet tot de 

dingen die voor me liggen maar tot de tijd achter me, wat kan in al die reisdagen verplaatsing nog 

zijn? Tegenover het politiebureau van Trang ga ik in een café zitten, de lucht is van gelei waar de 

mensen op straat zich doorheen worstelen, een ongewenste weerstand of zoals wanneer je high bent en 

de grond als geluidsgolven onder je voeten beweegt. Het heeft vannacht geregend maar de plastic 

stoelen zijn niet meer nat, want iemand heeft ze drooggemaakt. De wc in het café is een gat boven een 

gat, ik ga op mijn hurken zitten poepen. Masturbeer. Spoel me af met de slang die aan de wand hangt. 

Toen ik klein was heb ik een keer samen met mijn vader een autorit gemaakt door Duitsland. We 

stopten bij een tankstation langs de Autobahn en daar moest ik ook in een gat poepen. Ik was bang om 

mijn evenwicht te verliezen, en toch kon ik mijn ogen niet afhouden van de hoop waarop de 

binnenkant van andere mensen vermengd werd met de mijne, zo intiem. Dat is je jeugd, een tijd 

zonder einde, een steeds terugkerend schijtgat onder je voeten waar je je ogen niet vanaf kunt houden. 

Het heeft niet geholpen dat ik de dagen afstreepte op de kalender die mijn moeder naast mijn bed had 

opgehangen, dat ik de dagen telde tot ik me eindelijk los zou kunnen rukken, want je jeugd is een kiem 

in je borst. Zaad in vruchtbare grond dat openscheurt, zich vermenigvuldigt, stekken die hun weg 

vinden door scheuren in de stenen vloer. Hoe moet ik iemand zijn die mijn reis begint in de trein en 

uitstapt in Trang om in een gat te poepen als ik vanbinnen besta uit herinneringen, herinneringen die ik 

probeer weg te dromen of terug te halen door alcohol en dagen zonder geld, partydrugs, opiaten, 

medicijnen op recept, voorgeschreven aan mij of een ander.  

 

Ik streepte de dagen af op de kalender. Maandag tot en met donderdag. Vrijdag tot en met zondag. De 

dagen afstrepen, gewoon een voor een. Nog een en weer een, ik verlang naar wie ik toen was en wie 

hij toen was en zij, verschillende personen en hoe ze waren in mijn herinnering, of hoe ze juist vrij 

waren van herinneringen, zonder iets of iemand achter zich. De vloek van de tijd, het was een rottijd, 

het was een prachttijd. Ik ga zitten in de schaduw van het café in Trang en bestel een Westers ontbijt. 

Voordat ik het brood oppak ontsmet ik mijn vingers om mijn eigen smaak niet te hoeven proeven. 
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Soms, als ik maar bleef drinken omdat mijn leven ervan afhing, voelde ik me thuis zo ontzettend 

eenzaam. Dan werd ik op zaterdagnacht dronken wakker, nam de metro naar een hotel aan de 

Sveavägen en ging voor de ingang zitten wachten op iemand die me zou willen kopen. Ik had geen 

geld nodig, ik had geld zat. Ik had alleen maar iemand nodig die een hekel aan me had of überhaupt 

iets met me wilde, ik wachtte en probeerde met mijn blik een reactie te ontlokken aan de mannen die 

de lobby binnenliepen maar niemand had oog voor me, misschien was ik wel onzichtbaar geworden.  

 

Ligt het soms aan al die dromen waaruit ik nooit wakker word, hoe ze over de rand van de slaap mijn 

leven in gutsen? Als ik iemand anders was kon ik rustig slapen in de trein, nooit bang voor wie er 

naast me kwam zitten. Dan zou ik een ander lichaam tegen het mijne kunnen voelen. Ik zou mijn 

hoofd tegen het raam kunnen leggen en diep slapen, en degene naast me zou denken aan hoe ik 

ademde. 

 

Het zaad van mijn jeugd groeit uit tot planten. De begroeiing in mijn binnenste, achter het raam, de 

begroeiing in alle verschillende soorten mensen, groene tentakels die me van binnenuit verstikken, het 

jeukende, hoestende gevoel als de takken zich een weg banen door mijn darmen, mijn keel irriteren, 

door mijn aderen kruipen. De palmen in Zuid-Thailand wuiven niet want het is er windstil, maar de 

zee beweegt aan de horizon en ook op de bodem heb je planten en die planten bewegen zeker weten. 

Het is vermoeiend om een hekel te hebben aan jezelf want dat doet dingen met de mensen om je heen, 

het was vermoeiend dat Jani een hekel had aan degene die hij werd toen hij met mij was want dat deed 

dingen met mij, irritatie. Ik weet nog dat ik probeerde met hem te leven, ik werd te dronken want ik 

dronk te snel en te veel, hij smeekte me te stoppen met drinken, ik sliep met mijn rug naar hem toe 

zoals Andreas bij mij had gedaan.  

 ‘Ik stop toch nooit,’ zei ik, koppig, trots, beschaamd, doelend op verschillende hebbelijkheden 

en onhebbelijkheden.  

 Hij nodigde me uit voor de verjaardag van zijn dochter, ik begon uren van tevoren al te 

drinken. Toen ik bij zijn huis aankwam was ik schitterend, enorm. Ik sloot me op in de badkamer en 

staarde in de spiegel naar mezelf. Gegrepen door mijn gezicht, wat een brede neus, wat een enorme 

kaaklijn. Wat een enorme schoonheid, fluisterde ik geluidloos tegen mezelf, ik droeg een krans om 

mijn hoofd van rozen en bladeren die ik onderweg had gevonden. Ik opende mijn mond en keek in 

mijn keel, in mijn eigen bodemloze duister, en moest zo lachen om die gedachte dat mijn speeksel op 

de spiegel spatte, gaf mezelf van walging een draai om mijn oren, sloeg op mijn wangen tot ze rood 

waren en de volgende ochtend blauw. Ik kuste vol bewondering mijn handen en huilde een paar tellen 

van eigenliefde. Toen ik weer uit de badkamer kwam, waren alleen de intimi er nog. Ik probeerde te 

gaan zitten maar viel om, Janis handen boven me, ik werd ineens heel moe, het verbaasde mondje van 

Jani’s dochter, ik kon alleen nog maar slapen, ‘Niet boos zijn lieverd, we praten morgen verder.’ 
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Er is maar één andere persoon op de hele wereld die zich net zo magnifiek weet te bezatten en dat is 

mijn vader, hij heeft zijn drinktalent geërfd van zijn vader en het doorgegeven aan mij, de eerste 

vrouw in de familie die zo toegewijd is. De doelbewustheid en zelfverzekerdheid waarmee ik drink 

kennen hun weerga niet. Ik word wakker en denk: wanneer kan ik weer drinken. Ik drink en denk: 

wanneer kan ik weer drinken. Ik kots en denk: wanneer kan ik weer drinken. Ik weet nog dat ik jaren 

geleden, toen ik nog niet begreep wat mijn erfenis was, tegen mijn vriendinnen zei dat ik nooit zou 

kunnen leven met elke dag drinken, maar dat is langgeleden en ik zou het allang vergeten zijn als 

degenen om me heen me er niet aan hadden herinnerd, telkens als we elkaar per ongeluk 

tegenkwamen. Op de verjaardagsfeestjes met Jani maakte ik me vooral zorgen omdat hij altijd te 

weinig dronk, en, tweede zorg: dat de drank op zou raken. Ik erger me altijd aan de trots waarmee mijn 

moeder vertelt hoe weinig ze drinkt, ik wil haar aan haar haar trekken als ik haar zie en ze me vraagt: 

‘Ben je soms een beetje moe vandaag?’ 

 En ik, sloom: ‘Nee mama, ik heb een kater.’ Ik drink nooit meer dan een paar glazen, zegt ze 

sourpuss sourpuss maar mama tegen Stilnoct en Oxazepam en Stesolid en Tramadol kunnen een paar 

glazen niet op, hè? Ik heb geen respect voor antisociale drugs, drugs die vrouwen in bed slikken om op 

te kunnen staan, te kunnen douchen, daar ben ik allemaal al jaren geleden mee opgehouden. In mijn 

familie willen we alleen maar drinken of onze pillen wegspoelen met een glas koud water om het met 

onszelf uit te kunnen houden. Ik bekeek mijn spiegelbeeld in de ramen van de metro en begreep niet 

hoe ik nuchter door het leven zou kunnen gaan. ‘Ik begrijp je, mama, ik begrijp je, papa,’ ik zei het 

hardop tegen mezelf, ‘Hoe moet je onder dit alles nuchter blijven?’  

 Nuchter onder jezelf, al je gedachten, sinds wanneer is het leven voorbijgaande tijd? Ik ben 

geboren zoals ik ben, ik bezwijk onder mijn eigen gewicht, het verbaasde mondje van Jani’s dochter: 

‘Niet boos zijn lieverd, we praten morgen verder.’ Het komt niet door iets in het bijzonder, het is 

gewoon mijn manier van zijn, net als dat Jani een rotte kern van zelfhaat heeft en een zwak heeft voor 

vrouwen die geen moer om hem geven en ervoor zorgen dat hij nog verder wegrot. 

 Het komt niet door iets in het bijzonder, zo zijn we gewoon. Je bent zoals je bent en je doet 

wat je kunt. Want er is geen duidelijk keerpunt, geen trauma, geen gebeurtenis waardoor ik het gevoel 

heb dat ik altijd vier glazen van mezelf verwijderd ben, het is de onontkoombare weemoed van een 

familie. Ik heb geen zin om me daaraan te ontworstelen, die weemoed staat ons goed en als ik een 

glimp opvang van mezelf in de donkere etalageruiten van de winkels geniet ik van mijn eigen aanblik.   

 

[…] 
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In Zuidoost-Azië strekt de zee zich onmetelijk ver uit. Een man zonder geld heeft mijn kaartje voor de 

minibus vanuit Trang betaald, hoewel ik zelf genoeg geld heb maar dat wil ik niet zeggen en dat is 

maar goed ook want de chauffeur zet me af aan de verkeerde kant van het eiland. We zijn door 

moerassen gereden en voorbij haventjes met platte boten die auto’s vervoerden over het water. Langs 

de auto’s die in de rij stonden om aan boord te gaan liepen vrouwen samen met hun mannen 

palmbladeren te verkopen die gevuld waren met eten, fruit en vis, gegrild op grote vaten. Ik ben nog 

steeds te warm aangekleed in mijn jas – met daaronder wel een korte broek – en een T-shirt van 

polyester (net als de jas) waarin het moeilijk ademen is en ik niet goed kan zweten, ik ben een gesloten 

kringloop, er kan niets uit me weg. Aan de rand van de parkeerplaats waar de minibus me heeft 

afgezet huur ik een brommer waarop ik voorzichtig verder rij, dwars door de stad en de bergen, of in 

elk geval hoge heuvels. Mijn jas wappert als ik heuvelafwaarts rij en komt vast te zitten in het 

achterwiel, door het vizier van mijn helm zie ik hoe mijn dijen roze kleuren onder de agressieve 

zonnestralen, ik had een taxi genomen als ik wist hoe. 

 Ik parkeer de brommer aan een van de vele kades op het eiland en zie hoe de stranden zich aan 

beide zijden uitstrekken als katten. Ik loop naar de zee en blijf op het vieze zand staan, met het water 

tot aan mijn knieën. De zee haalt diep adem en ik word bijna meegezogen door die inademing, ik zie 

hoe een golf een aanloop neemt en zich tegen de kust werpt, tegen de rotsen en het cement en mijn 

blote dijen, die ik aan de binnenkant met talk bepoederd heb. Ik loop terug naar mijn brommer, koop 

soep en ga op een krukje zitten eten. Al het eten is warm, zelfs de salade, en ook de stoelen en al het 

haar op mijn hoofd, ik zwaai naar iemand in de verte die naar mij zwaait. 

 

Ik overweeg iets nieuws te schrijven, dat doe ik wel vaker. Misschien is de gedachte aan iets nieuws 

schrijven de enige vaste gewoonte die ik nog heb nu de drugs en ook mijn cd’s thuis zijn 

achtergebleven. In de buurt van de kade huur ik een bovenkamertje bij een gezin waar ik voor het 

enige raam ga staan uitkijken over het donker wordende strand – een ondraaglijke, droevige lucht van 

zure melk, zout en urine doordringt me. Ergens in de bergen zingt de moskee, de weemoedige stem 

melodieus en slepend, op het punt van breken in het neonroze licht van de zonsondergang, het vulgaire 

blauw en paars gaan een verbintenis aan met de kreet en vervullen me met melancholie en vertrouwen. 

Ik prevel een van mijn eigen gebeden, ik word rustiger in de nabijheid van geloof. Ik overweeg iets 

nieuws te schrijven, maar voordat ik kan beginnen met schrijven ben ik al begonnen met drinken. Ik 

loop terug naar de zee en ga in mijn onderbroek en T-shirt zitten drinken. Het bier in de flesjes is 

algauw warm en bitter, maar dat maakt me niet uit, koude drank kan nooit goed zijn met deze hitte. De 

zee ademt in en briest over me heen, ik probeer mee te doen. Misschien kan ik daar wel een nieuwe 

gewoonte van maken, de inademing van een zee worden, me uiteindelijk misschien zelfs mee laten 

voeren, gedrenkt in zout en water, verstrikt raken in een bos zeewier, mijn voeten openhalen aan 

koraal, sterven op een koele zandbodem, ergens aan de kust herrijzen als bloem. 


