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‘Je kunt nooit jezelf zijn
als je geen band hebt met
een ander’
ten eerste

‘Ik heb
alles altijd
open en eerlijk
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‘Z

ullen we een filmpje maken?’ vroeg mijn
vriendin, ‘van hoe we seks hebben?’ Ze zette
haar iPhone op de boekenkast.
We hadden seks terwijl haar iPhone ons filmde, maar halverwege drong het tot me door: dit komt
vroeg of laat op het internet.
‘Je moet het verwijderen’, zei ik.
‘Vertrouw je me niet?’
‘Jawel’, zei ik, ‘maar straks is het uit en dan ga je me
chanteren.’

Het werd een vreselijke scène. ‘Is dit hoe je over me
denkt?’ vroeg ze. ‘Denk je dat ik zo laag ben? Bovendien
sta ik zelf ook op het filmpje, dat ga ik toch niet op het
internet zetten?’
‘Wanhoop drijft mensen tot het uiterste’, zei ik.
We bekeken de film en de kwaliteit was verbazingwekkend goed. ‘Ik ga het verwijderen’, zei ze, ‘en ik ga
nooit meer een filmpje van ons maken.’
Normaliteit bestaat niet, er zijn alleen verschillende
gradaties van paranoia.
Arnon Grunberg
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Er heerlijk tussenuit, maar niet te ver rijden? Boek dan
een verblijf in het 4-sterren The Rilano Hotel Cleve op
slechts 110 km van Utrecht, inclusief ontbijtbuffet. Breng
een bezoek aan de Domkerk voor een prachtig uitzicht
en ontdek het Romeinse verleden in Xanten.
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