
Dat uit de hand gelopen etentje op 8 september weet ik nog goed. Een mooie avond, al herinner ik me 
die volgende ochtend des te beter:  de man met de hamer kwam langs. Sterker nog, hij  had zi jn hele 

gereedschapsbus bij  zich. Timmeren, zagen, schuren..  dit  werd een mega-klus. En die lopen alt i jd uit .

De hamerman batert inmiddels 3,5 maand 

genadeloos door. Mijn langdurige kater werd 

niet veroorzaakt door een paar drankjes, 

maar door een cocktail van nooit iets willen 

missen, jarenlang deurdonderen en weken-

lang álles overdenken - een mixje dat ik ove-

rigens niemand aanraad. Hoe kon dat gebeu-

ren? Want wel vaker werkte ik mezelf over de 

kop.. en dan kwam ik na een netflixmarathon 

gewoon weer op m’n pootjes terecht.

Mijn motto was: veel werken, maar flexibel. 

Een lunch, midweekje weg, concert, tand-

arts-afspraak of APK-keuring: het paste altijd 

in mijn papieren agenda: links het drukke 

weekoverzicht en rechts notities, steevast 

vol gekalkt met never ending to-do lijstjes. 

Ouderwets? Nee hoor, mailtjes beantwoord-

de ik vanuit bed nadat ik wakker werd en voi-

cemails beluisterde ik in de kassa-rij. Appen, 

taggen, tikken en scrollen? Tijdens het eten 

of voor de tv. Net als de meeste mensen in 

deze maatschappij stond ik dankzij de mo-

derne smartphone altijd AAN. 

Persoonlijk vond ik dat ik mijn werk, de 

24-uurszorg en freelance schrijven, perfect 

combineerde. Ik hield van ballen hooghou-

den, regelteven en afvinken. Maar ineens luk-

te dat niet meer. Berichten als ‘Kijk in uw be-

richtenbox van MijnOverheid’ en ‘Alles goed?’ 

sloegen plots in als een bom. Van elke mug 

maakte ik een olifant en al was ik me ervan 

bewust, die radartjes in de bovenkamer ble-

ven draaien. ’WTF IS ER TOCH MET MIJ AAN 

DE HAND!’, schreef ik in mijn dagboek. Zelfs 

van datzelfde dagboek raakte ik van slag. Ik 

moést het bijhouden. Net als dat ik dagelijks 

de krant van kop tot kont móest lezen. ’t Aan-

recht moest blinken. Ik moest mantelzorgen. 

Pianospelen. Zelf snackrepen maken - niet 

kopen. Avonturen aangaan. Sporten. En de 

rest..; ik moest altijd zoveel van mezelf, dat ik 

even helemaal niks meer wilde. 

Ga je op een gebroken gipsbeen staan, doet 

dat pijn. Een seintje dat mijn opgebrande 

brein helaas niet direct geeft; die kater komt 

later. Na een relatief goede dag viel ik al gauw 

in mijn oude patroon. En in één klap sloopte 

ik die zorgvuldig opgebouwde fundering. 

Mijn hamerman was weer terug bij af.

Dat en meer, weet ik nu. Ik kreeg inzichten 

die ik, nu de boel weer begint te smeulen, 

niet had willen missen. 

Het is een illusie om te denken dat ik in het 

nieuwe jaar weer ga vlammen als vanouds 

want na de viering Oud & Nieuw begint ge-

woon de volgende dag. Al neem ik me graag 

voor wakker te worden met een kater. En 

wat zou het fijn zijn als-ie ’s avonds weer ver-

dwijnt. Zoals ’t hoort.
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DE KATER KOMT LATER


