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2020, bam! daar was er weer een. een gebeurtenis die de tijdgeest raakt.

het was al even geleden.
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15 april 2020, protesten in de verenigde staten. ik begin aan dit
stripverhaal als covid-19 wereldwijd nog maar net uitgebroken is.
dus het is lastig om er iets zinnigs over te zeggen.
niemand weet hoe dit zich zal ontwikkelen.

de impact zal ongekend zijn. het is te alomvattend en alomtegenwoordig.

als ik nadenk over de naoorlogse
geschiedenis komen er een paar
momenten in mij op die een grote
impact hadden op de samenleiving.

de watersnoodramp van 1953 was
waarschijnlijk zo’n moment dat
nationale solidariteit opriep.

ongeveer tweeduizend mensen en
naar schatting dertigduizend dieren
verdronken in zeeland in de nacht
van 31 januari op 1 februari.

ik weet die datum precies. mijn
moeder is geboren in 1953 en ik in
de nacht van 1 februari twintig
jaar later.
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het graanschip de ’Twee gebroeders’ is een heroïsch
detail in deze ramp. schipper evegroen, de eigenaar,
werd opgedragen om het schip in een dijkbreuk te
varen. Hierdoor werd zuid-holland gered.

in 1855 was er ook een overstroming in mijn woonplaats veenendaal. dertien mensen verdronken
destijds. best vreemd, zo ver weg van de rijn.

onvergelijkbaar in grootte
uiteraard.
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babyboomers refereren vaak aan het einde
van de jaren zestig als het revolutionaire
moment van hun generatie.

bij de vpro verscheen phil bloom
als eerste vrouw ter wereld
naakt op televisie.

ook voor mij een favoriet moment in de
geschiedenis. het bracht qua seksuele
moraal zoveel vrijheid.

10

de psp, die later opging in groenlinks, kwam met deze verkiezingsposter. we zijn
er in dit opzicht niet op vooruitgegaan. zoiets zou nu onvoorstelbaar zijn.
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het eerste cruciale omwentelingsjaar dat ik bewust meemaakte was 1991,
het einde van de koude oorlog.

tezamen met 1989, toen de muur viel.
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met het uiteenvallen van de
sovjet-unie verdween in het
westen snel de angst voor
het rode gevaar.

een positieve illusie van dat
moment. de machtsstrijd ging
niet over kapitalisme versus
communisme. het ging om
geopolitieke krachten.

deze cartoon van F.m. rose uit 1870 toont
ook al de xenofobe angst voor de krachtige
tentakels van rusland. lang voor de twee
wereldoorlogen en voor de sovjet-unie
als communistische staat.
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in 1991 was ik dus vooral bezig met mijn
persoonlijke ontwikkeling en mijn directe
omgeving.

we verhuisden van het galjoen
naar de nieuweweg.

ik herinner me dat dit een grote
stap was voor mijn ouders waar
ze apetrots op waren.

en ook voor mij
was de verhuizing
fantastisch. ik ging
van een twee-bijvier kamertje naar
twintig vierkante
meter. ik had een
tekentafel en mijn
eigen bankje.
ik veranderde
op deze leeftijd
van een ruwe,
provinciaalse tiener
in een snobistische
adolescent.
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het was een jaar vol seksuele verkenningen.

bad billie’s ouders waren nooit
thuis en hij hield geregeld
pornovideo-marathons met
een aantal van mijn vrienden.

en de banaantjes,
jongens. neem hem diep
in de mond, anders
gaat de video uit.
Jullie kennen
de regels!

kn ipoog

nee!

wauw!
he, he..

het voelde altijd nogal
ongemakkelijk. meestal vijf
jongens die film na film keken.
en met meisjes erbij was het
eigenlijk nog genanter.

alex was een vriend van me die nogal snel met de meiden was. maar hij was
akelig. hij kuste ze, maakte ze verliefd en speelde vervolgens sadistische
spelletjes met ze.
loop jij onder
een paraplu
als het niet
regent?

eh?
nee...

tja, waarom
draag je
dan wel een
bh?

geen idee waarom ik bevriend
met hem was. goed dat we
geen contact meer hebben.
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dingen raakten in een stroomversnelling toen ik barkeeper werd. ik ontdekte snel
dat je daardoor in contact kwam met meisjes die je anders nooit zou ontmoeten.

ik was nieuwsgierig om alle dingen uit
te proberen die ik had geleerd in de billiemarathons.
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Augustus 1991. Een jonge grungeband uit Seattle is op tournee
in Europa en zal spoedig muziekgeschiedenis schrijven. Intussen
valt de Sovjet-Unie uit elkaar na een mislukte coup.
Aan mij gaat het allemaal voorbij. Ik ben te druk bezig
met ontgroeningskamp, een week die ik afsluit
met een persoonlijke zege…
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