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DE RELIGIE VAN DE WOLF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 1 ]  
 
We kijken door ogenblikken heen en daarom ontglippen die ons. Een wolf ziet het ogenblik, maar 
kan er niet doorheen kijken. De pijl van de tijd ontgaat hem. Dat is het verschil tussen ons en 
wolven. We hebben een andere relatie met de tijd. We zijn tijdgebonden wezens; wolven en 
honden zijn dat niet. Volgens Heidegger is temporaliteit, zoals hij het noemde, zelfs wezenlijk voor 
mensen. Het gaat me niet om wat tijd eigenlijk is. Heidegger trouwens ook niet. Ondanks 
opgewonden uitspraken van een paar wetenschappers weet eigenlijk niemand wat tijd is, en ik 
vermoed dat niemand het ooit zal weten. Hoe we die tijd ervaren, dat is cruciaal. Toch klopt dat net 
helemaal. Dankzij mijn filosofische achtergrond zoek ik scherpe verschillen waar die er net zijn. 
Filosofie is een krachttoer (doortrokken van hybris, zouden sommigen zeggen) waarbij we verschil 
en onderscheid proberen op te leggen aan een wereld die die niet echt aanvaardt en er ook niet 
erg geschikt voor is. De wereld is te ongrijpbaar voor ons. In plaats van het duidelijke onderscheid 
dat we zo graag zien, zijn er vermoedelijk alleen gradaties van overeenkomst en verschil. Een wolf 
leeft niet alleen bij het ogenblik, maar ook in de tijd. Alleen  
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leven wij meer in de tijd en minder bij het ogenblik dan hij. Wij zijn beter in het door het ogenblik 
heen kijken. Hij is beter in het naar het ogenblik kijken. De wolf staat zo dicht bij ons dat we 
begrijpen wat we door onze manier van kijken winnen en wat we verliezen. Als een wolf kon 
praten, vermoed ik dat we hem zouden verstaan. De aap in ons brengt in dat verschil snel een 
hiërarchie aan. De aap zegt dat we beter zijn dan de wolf omdat we beter zijn in door het ogenblik 
heen kijken. Gemakshalve vergeet de aap dat de wolf beter is in naar het ogenblik kijken. Als ik 
van mijn leven met Brenin iets heb geleerd, is het dat superioriteit altijd superioriteit in bepaald 
opzicht is. En verder staat tegenover superioriteit in bepaald opzicht waarschijnlijk een 
tekortschieten in andere dingen. Temporaliteit — het ervaren van de tijd als een lijn die zich van 
het verleden tot in de toekomst uitstrekt — brengt bepaalde voordelen met zich mee, maar ook 
nadelen. Er zijn meer dan genoeg apen die van temporaliteit de lof willen zingen. Wat deze aap 
wil, is de aandacht vestigen op het nadeel: we kunnen hierdoor het belang van ons leven niet 
begrijpen, en juist daardoor is het voor ons zo moeilijk om ons gelukkig te voelen. In de laatste 
paar weken van Brenins leven deden we iets samen wat voor mij duidelijk maakte hoe het is om 
een wezen van het ogenblik te zijn in plaats van een wezen van tijd, een wezen dat beter is in het 
door ogenblikken kijken dan naar die ogenblikken kijken. Ik wist inmiddels dat Brenin doodging. Ik 
bedoel: in objectieve zin begreep ik dat, alleen weigerde ik om over de emotionele impact na te 
denken. Ik wilde hem een paar dagen gunnen zonder Nina en Tess. Ze plaagden hem steeds, 
zelfs als hij probeerde te slapen, wat hij die laatste weken bijna de hele dag deed. Het was niet 
hun schuld. Ik kon niet met ze gaan lopen, want dan had ik Brenin alleen moeten  
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laten. En dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Ik zag het al voor me: vermoeid, maar 
vastberaden kwam hij overeind, aangespoord door de wilde opwinding van Nina en Tess, en dan 
zijn diep ongelukkige blik als ik zei dat hij niet mee mocht. De laatste paar weken waren Nina en 
Tess niet verder gekomen dan het huis en de tuin. Daardoor waren ze steeds hyperactiever 
geworden, en dat begreep ik best. Ik wilde Brenin een tijdje zonder gezelschap gunnen en dus 
bracht ik Nina en Tess naar een kennel in Issanka, op een uurtje rijden van mijn huis. Zo kreeg 
Brenin een paar dagen rust. Toen Brenin en ik weer thuiskwamen — natuurlijk had hij mee gewild 
naar Issanka — onderging hij een vreemde transformatie. Rust leek wel het laatste waar hij aan 
dacht. Springerig liep hij achter me aan het huis door, en hij kefte opgewonden. Toen ik een bordje 
spaghetti maakte, wilde hij ook wat. Dat was al een hele tijd niet meer gebeurd. Ik vroeg: je een 
eindje gaan lopen?' Zijn reactie, niet meer de energieke wolf van vroeger, maar toch 
indrukwekkend — hij sprong op de bank en begon te huilen — maakte duidelijk dat hij dat best 
wilde. Mij stond een kalm wandelingetje naar de digue voor ogen en dan nog een eindje verder. 
Maar toen ik bij het hek kwam, sprong Brenin daar op en neer en rende door de greppel die ons 
scheidde van het natuurreservaat. En dus deed ik iets wat ik vandaag de dag nog steeds niet kan 
geloven. Ik was gestopt met joggen, kort nadat we naar Frankrijk waren verhuisd, en dat was meer 
dan een jaar geleden. Toen we er net waren deed ik het nog wel, maar na de eerste paar kilometer 
merkte ik dat Brenin ver achterop begon te raken en dat hij daar helemaal niet blij mee was. Hij 
was oud geworden zonder dat ik het doorhad. We gingen dus niet meer joggen, maar wandelen. 
Verder zwommen we op  
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het strand en maakten tochtjes naar de boulangerie en naar La Reunion. Afgezien daarvan deed ik 
nets om mijn conditie op peil te houden. Toen ik aankwam, kocht ik een paar gewichten en een 
sportbank. Maar ik kon maar zelden geen smoes bedenken om ze net te gebruiken en meestal 
keken ze me verwijtend aan vanaf het zonneterras, een roestige herinnering aan hoever ik was 
afgezakt. Brenin was ouder en zwakker geworden, en dat gold ook voor mij. Zo gaat het vaak als 
je je leven deelt met honden. Het grootste deel van mijn jaar in Frankrijk had ik doorgebracht alsof 
ik vroegtijdig met pensioen was gegaan. Ik had wel wat geschreven, maar ik had toch vooral 
rondjes gezwommen in de rosé. Nina en Tess waren nog prima in staat om einden te rennen, 
maar Brenin niet, en dus gingen we samen wandelen. Door de curieuze manier waarop zijn leven 
was vervlochten met het mijne, werd zijn fysieke neergang weerspiegeld door de mijne. Nu stond 
ik buiten het huis, keek hoe Brenin op en neer rende door de greppel, en zei: `Daar gaan we dan, 
jochie. Een hoeraatje voor de Rowlands. Zullen we?' Ik viste mijn korte broek uit de kast en we 
gingen joggen. Ik hield Brenin goed in het oog. Eigenlijk verwachtte ik dat hij al snel moe zou 
worden. In dat geval zou ik meteen naar huis zijn gegaan. Maar hij werd net moe. We zullen 
samen wel een curieus gezicht zijn geweest: een stervende wolf en een man van tegen de veertig, 
hopeloos uit conditie. We jogden door het bos naar het Canal du Midi en liepen vervolgens langs 
het water, in de schaduw van de reusachtige beuken die op de oevers staan. Brenin draafde naast 
me en hield me gemakkelijk bij. Vervolgens liepen we door het natuurreservaat, langs de weiden 
met zwarte stieren en witte paarden naar de digue. Hij was nog steeds net moe. Als de Brenin van 
vroeger gleed hij moeiteloos over de grond, alsof hij vijf  
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centimeter erboven zweefde, terwijl ik, zijn hompelende, hijgende, lompe aap, naast hem 
voortstampte. Wie zal het zeggen. Misschien wilde hij me alleen maar een tijdje voor zichzelf 
hebben. Misschien wilde hij afscheid nemen en kon hij dat net goed met Nina en Tess in de buurt. 
Wat de reden ook was, die dag was wat zijn energie en gedrag betrof een keer ten goede. En dat 
bleef eigenlijk zo, ook toen Nina en Tess een paar dagen daarna terugkwamen. We zijn net meer 
gaan joggen — de energie van die dag kwam net meer terug. Maar een eind wandelen zat er 
vrijwel elke dag wel in. Het ging goed met hem. En het bleef vrijwel tot de dag van zijn dood goed 
gaan. Onwillekeurig vergelijk ik Brenin met hoe ik zou zijn geweest als ik kanker had gehad. Voor 
Brenin was kanker een aandoening die van ogenblik tot ogenblik anders was. Het ene ogenblik 
voelde hij zich prima. Op een ander ogenblik, een uur later, voelde hij zich ziek. Maar elk ogenblik 
stond op zichzelf; er was geen verband met een ander ogenblik. Kanker zou voor mij een 
tijdgerelateerde aandoening zijn, net iets wat ik in opzichzelfstaande ogenblikken beleefde. Het 
gruwelijke van kanker, van elke ziekte die de mens kent, is dat hij zich uitstrekt door de tijd. Het 
gruwelijke is dat hij de pijlen van onze verlangens, doelen en plannen neerhaalt, en dat we dat 
beseffen. Ik zou thuis zijn gebleven om uit te rusten, zelfs als ik me prima had gevoeld. Dat doe je 
als je kanker hebt. Wij zijn tijdgebonden wezens en dus is een ernstige aandoening dat ook. 
Dergelijke aandoeningen zijn zo vreselijk omdat ze in de tijd werken, net alleen op dit ogenblik, en 
daarom hebben ze over ons een macht die ze net hebben over een schepsel dat bij het ogenblik 
leeft. De wolf beoordeelt elk ogenblik op zijn merites. Voor apen is dat heel moeilijk. Voor ons 
wordt elk ogenblik  
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eindeloos doorgeschoven. Elk ogenblik heeft een belang dat wordt bepaald door zijn relatie tot 
andere ogenblikken en een inhoud die onherstelbaar wordt beïnvloed door die andere 
ogenblikken. Wij zijn schepsels van de tijd, wolven zijn schepsels van het ogenblik. Voor ons zijn 
ogenblikken doorzichtig. We reiken erdoorheen als we proberen dingen in bezit te nemen. Ze zijn 
transparant. Voor ons zijn ogenblikken nooit echt werkelijk. Ze zijn er niet. Ogenblikken zijn de 
geest van verleden en toekomst, de echo's van wat geweest is en de verwachting van wat komen 
gaat. In Edmund Husserls klassieke analyse van de manier waarop wij tijd ervaren, betoogt hij dat 
onze ervaring van wat wij het 'nu' noemen kan worden onderverdeeld in drie afzonderlijke 
ervaringscomponenten. Er is een ervaring die hij het `primaire nu' noemt. Maar bij de manier 
waarop we ons gewoonlijk van tijd bewust zijn, wordt de ervaring van het primaire nu 
onmiskenbaar beïnvloed door een vooruitblikken naar de verwachte toekomstige koers van die 
ervaring en een terugblikken op het recente verleden ervan. Om te begrijpen wat hij bedoelt, moet 
u iets oppakken — zeg een wijnglas. Dat ervaart u waarschijnlijk als een glas. Maar uw vingers 
raken met het hele glas; ze raken maar een deel ervan aan. Toch voelt het alsof u een glas in uw 
hand hebt, niet een deel van een glas. Uw ervaring — een glas in uw hand — wordt niet 
tenietgedaan doordat uw handen maar een beperkt deel van dat glas kunnen omvatten. Waarom? 
Volgens Husserl komt dat doordat uw ervaring met het vasthouden van het glas, iets wat u op dit 
ogenblik doet, bestaat uit anticiperen op hoe die ervaring onder bepaalde omstandigheden zal 
veranderen, en herinneringen aan hoe hij in het recente verleden is veranderd. U verwacht 
bijvoorbeeld dat als u uw vingers omlaag laat glijden, uw vingertoppen dichter bij elkaar komen: u 
hebt nu de  
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steel van het glas vast, niet meer de kelk. U zou zich ook kunnen herinneren dat toen u dat een 
ogenblik geleden deed, uw ervaring op deze wijze veranderde. Zelfs een ervaring van het heden, 
betoogde Husserl, is onverbrekelijk verbonden met ervaringen uit verleden en toekomst. Ik durf wel 
te stellen dat dit zowel voor wolven als voor mensen opgaat. We ervaren nooit het nu op zich. Het 
primaire nu is een abstractie en correspondeert niet met iets wat we ooit in het echte leven zullen 
meemaken. Wat we het nu noemen, bestaat voor een deel uit verleden en voor een deel uit 
toekomst. Maar een gradueel verschil kan net zo belangrijk zijn als het verschil tussen zwart en 
wit. Wij mensen hebben dit naar een volledig nieuw niveau getild. Een groot deel van het leven 
brengen we in het verleden door, of in de toekomst. Als we voldoende ons best doen, kunnen we 
het nu misschien ervaren zoals een wolf dat doet, als iets wat maar in zeer geringe mate wordt 
beïnvloed door sporen uit het verleden en vingerwijzingen naar de toekomst. Maar dat is niet de 
manier waarop we de wereld doorgaans tegemoet treden. In ons en in de manier waarop we de 
wereld doorgaans ervaren, is het nu uitgewist. Het is tot niets verschrompeld. Een tijdgebonden 
wezen zijn heeft veel nadelen. Sommige liggen voor de hand, andere zijn minder duidelijk. Een 
voor de hand liggend nadeel is dat we een groot, misschien wel disproportioneel groot deel van 
onze tijd besteden aan een verleden dat er niet meer is en een toekomst die er nog niet is. Het 
verleden dat we ons herinneren en de toekomst die we ons wensen, hebben een beslissende 
invloed op wat we, hoe lachwekkend dat ook klinkt, het hier en nu noemen. Tijdgebonden wezens 
kunnen neurotisch zijn in een mate waaraan wezens van het ogenblik niet kunnen tippen.  
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Maar temporaliteit heeft ook nadelen die zowel subtieler als belangrijker zijn. Er is een verderfelijk 
verschijnsel waarvoor alleen mensen gevoelig zijn omdat alleen mensen zo in het verleden en de 
toekomst leven. Omdat we beter zijn in door ogenblikken heen kijken dan naar ogenblikken kijken, 
omdat we tijdgebonden wezens zijn, willen we dat ons leven zin heeft, terwijl we tegelijkertijd niet 
begrijpen hoe we ons leven zin kunnen geven. Het geschenk dat de tijdgebondenheid ons geeft, is 
het verlangen naar iets wat we niet kunnen begrijpen.  
 
[ 2 ] 
 
Sisyphus was een sterveling die de goden had beledigd. Op wat voor manier is niet helemaal 
duidelijk. De populairste verklaring was dat hij na zijn dood Hades overhaalde om hem tijdelijk naar 
de aarde terug te laten gaan om daar een dringende taak tot een goed einde te brengen, met de 
belofte daarna onmiddellijk terug te keren. Maar toen Sisyphus het licht terugzag en de warmte 
van de zon op zijn gezicht voelde, wilde hij niet meer terug. Alle aansporingen en bevelen om terug 
te keren ten spijt leefde hij nog vele jaren zo. Uiteindelijk werd hij op bevel van de goden met 
geweld naar de onderwereld teruggebracht. Zijn straf bestond uit het tegen een heuvel omhoog 
rollen van een enorm stuk rots. Als hem dat gelukt was, na vele dagen, weken of zelfs maanden 
zwoegen, rolde de steen de hele heuvel of en kon hij overnieuw beginnen. Zo zou het tot in 
eeuwigheid doorgaan. Het is een gruwelijke straf, van een wreedheid waartoe misschien alleen 
goden in staat zijn. Maar wat is nu het gruwelijke ervan? Meestal ligt bij deze mythe het accent op 
de zwaarte van  
 
228  
  
de arbeid. Van de steen wordt gezegd dat hij zo zwaar is dat Sisyphus er nauwelijks beweging in 
krijgt. Elke stap de helling op is een enorme belasting voor zijn hart, zijn zenuwen en zijn spieren. 
Maar zoals Richard Taylor heeft gezegd, is het onwaarschijnlijk dat de ware gruwelijkheid van 
Sisyphus' straf de moeilijkheidsgraad is. Stel dat de goden hem geen groot rotsblok hadden 
gegeven, maar een kiezelsteen, die hij zo in zijn zak had kunnen stoppen. Hij had op zijn gemak 
de heuvel op kunnen lopen, waarna het steentje omlaag was gerold en hij opnieuw had kunnen 
beginnen. Zijn taak zou minder inspanning vergen, maar volgens mij is hij als straf nauwelijks 
minder gruwelijk. Wij zijn de dieren die denken dat geluk het belangrijkste in het leven is. Daardoor 
denken we al snel dat de gruwel van Sisyphus' straf gelegen is in het feit dat hij het werk haat, dat 
hij ongelukkig is onder zijn straf. Maar ook dat is volgens mij onjuist. We kunnen alleen maar 
aannemen dat Sisyphus zijn lot vervloekt. Maar stel nu eens dat de goden minder wraakzuchtig 
waren dan uit de mythe blijkt. Stel dat ze iets gedaan hebben om zijn ellende minder te maken, iets 
om hem te verzoenen met zijn lot. Dat deden ze door Sisyphus een irrationele, maar niettemin 
heftige drang te geven om een rots tegen een heuvel op te rollen. Sta er niet te lang bij stil hoe ze 
dat doen; het gaat om het resultaat. Het gevolg is dat Sisyphus zielsgelukkig is als hij een rots 
tegen een heuvel op mag rollen. Als hij dat niet mag, raakt hij zelfs ernstig gefrustreerd en 
gedeprimeerd. Door het mededogen van de goden verlangt, sterker nog, smacht Sisyphus naar de 
straf die hem is opgelegd. Het enige wat hij wil, is rotsen tegen heuvels op rollen, en dat mag hij tot 
in eeuwigheid blijven doen. Dit mededogen van de goden is uiteraard pervers, maar het is toch 
mededogen. Het is zelfs een zo volledig mededogen dat de taak die  
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Sisyphus verricht eigenlijk niet meer als straf kan worden beschouwd. Het gaat zelfs meer de kant 
op van een beloning. Als geluk bestaat uit tevreden zijn met je leven, het gevoel hebben dat je 
leven en alles waaruit dat leven bestaat geweldig is, dan leidt Sisyphus een optimaal bestaan. 
Niemand kan gelukkiger zijn dan Sisyphus, want hij kan tot in eeuwigheid zijn diepste verlangens 
volgen. Als geluk het belangrijkste in je leven is, kun je je geen beter leven voorstellen dan dat van 
Sisyphus. Volgens mij wordt de gruwelijkheid van zijn straf er door de genade van de goden echter 
niets minder op. Soms kan een beloning van de goden erger zijn dan een straf. We moeten nu nog 
meer met Sisyphus te doen hebben dan eerst. Voor de goden in hun mededogen ingrepen, had 
Sisyphus nog zijn waardigheid. Machtige, maar verdorven wezens hebben hem dit lot opgelegd. 
Hij beseft hoe futiel zijn inspanningen zijn. Hij doet het werk omdat het moet. Jets anders kan hij 
niet, zelfs sterven is uitgesloten. Maar hij onderkent de futiliteit van zijn taak en heeft alleen maar 
minachting voor de goden die hem die hebben opgelegd. Die waardigheid gaat teloor als de goden 
hem genadig zijn. Nu richt onze minachting, misschien vermengd met sympathie, maar toch 
minachting, zich evenzeer op Sisyphus als op de goden die hem zo gemaakt hebben. Sisyphus de 
minkukel, Sisyphus de bedrogene, Sisyphus de domoor. Misschien herinnert Sisyphus zich tijdens 
de lange tochten heuvelafwaarts vaag iets van de tijd voor het mededogen van de goden. 
Misschien spreekt een klein, zwak stemmetje vanuit een uithoek van zijn ziel tot hem. En 
misschien begrijpt Sisyphus door deze echo's en dit gefluister dan heel even wat er met hem 
gebeurd is, en beseft hij dan dat hij nu kleiner is dan daarvoor. Sisyphus begrijpt dat hij iets 
belangrijks is kwijtgeraakt, iets wat belangrijker is dan het  
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geluk dat hij nu voelt. Het mededogen van de goden heeft hem de mogelijkheid ontnomen dat zijn 
leven (ook al is het leven na de dood) iets meer voorstelt dan een zieke grap. En juist die 
mogelijkheid is belangrijker dan zijn geluk. lk heb er zo mijn twijfels over of de mens een diersoort 
is die gelukkig kan zijn; in elk geval kan hij dat niet op de manier waarop wij geluk zien. Onze ziel 
is te zeer doortrokken van berekening — onze apige plannenmakerij en bedrog —en dus kunnen 
we eigenlijk niet meer gelukkig zijn. We jagen achter de gevoelens aan die het gevolg zijn van 
geslaagd manipuleren en liegen, en we ontwijken de gevoelens die het gevolg zijn van 
mislukkingen op dat gebied. Zodra we iemand te pakken hebben genomen, zijn we at op zoek 
naar een volgend slachtoffer. We zijn altijd aan het scoren, en dus glipt ons geluk tussen onze 
vingers door. Gevoel — en dat is geluk volgens ons — is iets wat bij het ogenblik hoort. Voor ons 
is dat ogenblik er niet, omdat we het eindeloos voor ons uitschuiven. En dus is er ook geen geluk. 
Maar in elk geval kunnen we nu onze obsessie met gevoel begrijpen: het is een symptoom van iets 
wat veel dieper zit. Onze preoccupatie met een bepaald gevoel, het wijdverbreide idee dat dat het 
belangrijkste is in het leven, is een poging om iets terug te winnen wat ons leven in het verleden en 
de toekomst ons heeft ontnomen: het ogenblik. Voor ons is dat niet echt haalbaar meer. Maar zelfs 
al konden we gelukkig zijn, zelfs at waren we wezens voor wie geluk een haalbare kaart is — daar 
gaat het niet om.  
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De echte gruwelijkheid van Sisyphus' straf is uiteraard niet het feit dat het werk zwaar is of dat 
Sisyphus er heel erg ongelukkig van wordt. De gruwelijkheid van de straf berust op de futiliteit van 
wat hij doet. Het is niet alleen maar dat hij geen resultaat boekt. Er kan je een zinvolle taak worden 
gesteld die je net weet te volbrengen. Al je werk is voor niets geweest. Dat kan aanleiding zijn voor 
verdriet en spijt. Maar gruwelijk, nee, dat is het niet. De gruwelijkheid van Sisyphus' taak, of die nu 
moeilijk is of gemakkelijk, of hij ervan houdt of hem verafschuwt, is net gelegen in zijn falen, maar 
in het feit dat er niets is wat als succes kan worden aangemerkt. Of hij de rots boven weet te 
krijgen of niet, die rolt toch weer omlaag, en dan kan hij opnieuw beginnen. Zijn inspanningen zijn 
futiel, doelloos, zijn taak is nietszeggend. Zou alles in orde zijn als we een doel wisten te vinden 
waarop Sisyphus zijn inspanningen kan richten? Het is een verleidelijke gedachte. Een doel, niet 
geluk, is dan het belangrijkste in je leven, of je nu Sisyphus bent of een ander. Maar ook dat is niet 
juist, denk ik. Stel dat de inspanningen van Sisyphus zin hebben. Stel dat ze gericht zijn op een 
doel. De steen rolt niet elke keer van de heuvel af, maar blijft boven liggen, en hij loopt de heuvel 
af om een nieuwe te halen. De goden bevelen hem namelijk om een tempel te bouwen, een 
machtige, prachtige tempel, als passend eerbetoon aan hun grootsheid. Stel ook dat ze, genadig 
als ze zijn, Sisyphus een intens verlangen inblazen om dit te doen. Je zou je kunnen voorstellen 
dat na eeuwen van ontzaglijke inspanning hij zijn taak heeft volbracht. De tempel is klaar. Hij kan 
op zijn hoge heuvel neerzijgen en voldaan naar de vrucht van zijn inspanningen kijken. De vraag is 
alleen: wat nu?  
 
232  
  
Daar zit hem de kneep. Als je een zinvol doel het belangrijkste vindt in je leven, heeft dat leven 
geen zin meer zodra je dat doel bereikt. Net als het bestaan van Sisyphus in het originele verhaal 
geen zin heeft omdat het geen doel heeft, wordt in onze versie zijn bestaan zinloos zodra hij zijn 
doel heeft bereikt. Een leven op die hoge heuvel, voor eeuwig starend naar een doel waaraan hij 
niets meer kan veranderen of toevoegen, is even zinloos als een leven waarin hij een enorm, 
weerbarstig rotsblok tegen een heuvel op rolt, om het weer omlaag te zien rollen zodra hij boven 
is. We zien de tijd als een lijn die van het verleden naar de toekomst loopt. Het leven is een 
segment van die lijn. Daarom is het voor ons zo voor de hand liggend om wat belangrijk is in het 
leven te zien als een doel waarop ons leven zich richt, als iets waarnaar we op weg zijn. Het 
belangrijkste in het leven is iets waar we naartoe moeten werken, een functie van de doelen en 
plannen die we in ons leven hebben. En als we hard genoeg werken, genoeg talent en misschien 
ook genoeg geluk hebben, kunnen we dat doel bereiken. Uiteraard is het niet duidelijk wanneer dit 
het geval zal zijn. Volgens sommigen kan wat in het leven het belangrijkste is, in dit leven worden 
bereikt. Velen denken dat dat pas in een volgend leven kan en dat het belang van dit leven alleen 
is dat het ons voorbereidt op het volgende. Maar zelfs een terloopse blik op het lot van Sisyphus 
zou voldoende moeten zijn om ons ervan te overtuigen dat de zin van het leven niet daarin 
gelegen kan zijn. Wat de zin van het leven ook moge zijn, het is niet het toewerken naar een doel 
of eindpunt, of dat zich nu in dit leven bevindt of in het volgende. De mythe van Sisyphus is 
natuurlijk een allegorie voor het leven van de mens. Zo is hij ook gebruikt door de exis-
tentialistische filosoof Albert Camus. Het is geen subtiele  
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allegorie. Het leven van iedereen, niemand uitgezonderd, is als een van Sisyphus' tochten naar de 
top, en elke dag van ons leven is als een van Sisyphus' stappen. Het enige verschil is dat 
Sisyphus zelf de heuvel of loopt om de rots opnieuw de heuvel op te duwen, terwijl wij dat 
overlaten aan onze kinderen. Als u vandaag naar uw werk gaat, of naar school, of waar dan ook 
heen, kijk dan eens naar de drukte op straat. Wat zijn al die mensen aan het doen? Waar gaan ze 
heen? Richt u op een persoon in de massa. Misschien is hij wel op weg naar een kantoor, waar hij 
vandaag hetzelfde zal doen als gisteren, en morgen hetzelfde als vandaag. Wellicht zindert hij van 
energie en doelgerichtheid. Het rapport moet om drie uur op het bureau van mevrouw X liggen, dat 
is van het grootste belang, en hij mag niet vergeten dat hij om half vijf een gesprek heeft met 
meneer Y, want anders gaat het op de Europese markt helemaal mis. Voor hem zijn dat hoogst 
belangrijke zaken. Misschien ontleent hij plezier aan dit werk, misschien ook niet. Hij doet het toch, 
omdat hij een huis heeft en een gezin en opgroeiende kinderen. Met welk doel? Dat zij over een 
paar jaar vrijwel hetzelfde doen als hij, om vrijwel dezelfde redenen, en zelf weer kinderen krijgen 
die op hun beurt vrijwel hetzelfde gaan doen en om vrijwel dezelfde redenen. Dan maken die zich 
zorgen over rapporten en over hoe het gaat op de Europese markt. Dit is het existentiële dilemma 
van de parabel van Sisyphus. Net als de man die naar mevrouw X en meneer Y moet en zich 
zorgen maakt over de Europese markt, kunnen we ons leven vullen met kleine doelen, mini 
voornemens. Maar die geven ons leven geen zin, omdat ze alleen maar gericht zijn op hun eigen 
herhaling, door ons of onze kinderen. Als we een doel zouden vinden dat zo alomvattend 
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en groots zou zijn dat ons leven er zin door zou krijgen — en ik heb geen idee wat voor doel dat 
zou zijn — moeten we er koste wat kost voor zorgen dat we dat doel niet bereiken. Want zodra we 
het bereiken, verliest het leven wederom zijn zin. Het zou natuurlijk mooi zijn als we het zo 
uitmikken dat het bereiken van ons grootse, zingevende doel samenvalt met onze laatste 
ademtocht. Maar wat voor doel kun je bereiken als je op je zwakst bent? En als we het kunnen 
bereiken als we op ons zwakst zijn, waarom is dat dan al niet veel eerder gebeurd? Moeten we de 
zin van het leven zien als een vis die we al een tijdje aan de haak hebben, alleen wachtend met 
ophalen tot ons stervensuur heeft geslagen? Wat voor zin is dat? En kan het wel een waardevolle 
vis zijn als we hem uit het water kunnen trekken terwijl alle kracht ons ontvalt? Als we ervan 
uitgaan dat de zin van het leven een doel is, moeten we dus hopen dat we dat doel nooit bereiken, 
omdat het leven na het bereiken van dat doel zijn zin verliest. Het komt er volgens mij op neer dat 
de zin van het leven een hoop is die nooit werkelijkheid wordt. Maar wat heb je aan een hoop die 
nooit werkelijkheid wordt? Een futiele hoop kan het leven geen zin geven. Sisyphus koesterde 
ongetwijfeld de futiele hoop dat het rotsblok nu eens boven zou blijven liggen. Maar die hoop 
verleende zijn leven geen zin. Concluderend kunnen we wel zeggen dat de zin van het leven niet 
te vinden is in het toewerken naar een doel. Zingeving staat los van zo'n doel.  
 
[ 4 ]  
 
Als de zin van het leven niet bestaat uit het najagen van geluk en ook niet uit het hebben van een 
doel, wat is die zin  
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dan wel? Waar zouden we aan kunnen denken? Bij filosofische problemen had Wittgenstein het 
over de beslissende beweging in de goocheltruc. Een schijnbaar onoplosbaar filosofisch probleem, 
zei hij, blijkt elke keer weer te zijn veroorzaakt door een aanname die we onbewust, maar 
niettemin ten onrechte, in onze argumentatie inbrengen. Door die aanname gaan we het probleem 
op een bepaalde manier bezien. En de impasse waarin we onvermijdelijk belanden, hangt niet 
samen met het probleem zelf, maar met de aanname, want die stuurt onze gedachten een 
bepaalde richting op. Wat de zin van het leven betreft, is dit mijn idee over de beslissende 
beweging in de goocheltruc. We gaan ervan uit dat iets hebben het belangrijkste is in het leven. 
Als ons leven de lijn is die wordt gevormd door de pijlen van onze verlangens, kunnen we alles 
bezitten wat valt binnen het bereik van de pijlen van onze verlangens, doelen en plannen. Wat het 
belangrijkste is in het leven — de zin van ons leven — kunnen we met talent, ijver en misschien 
geluk tot het onze maken. Misschien is dat geluk, of anders een doel. Beide zijn dat dingen die je 
kunt bezitten. Maar ik heb van Brenin geleerd dat het met de zin van het leven anders zit. Het 
belangrijkste in het leven, de zin van het leven, als je het zo wilt noemen, ligt uitgerekend in wat we 
niet kunnen bezitten. De gedachte dat de zin van het leven iets is wat je kunt bezitten komt, 
vermoed ik, voort uit onze hebberige apige ziel. Voor een aap is hebben heel belangrijk. Een aap 
meet zichzelf of aan wat hij heeft. Maar voor een wolf is niet hebben, maar zijn het belangrijkst. 
Wat voor een wolf het belangrijkste is, is niet een bepaald object of eigenschap bezitten, maar een 
bepaald soort wolf zijn. Maar ook al erkennen we dit, onze apige ziel heeft algauw de neiging  
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om ook bier bezit boven alles te stellen. Een bepaald soort aap zijn, de aap zijn die we het liefst 
willen zijn: dat is iets waarnaar we kunnen streven. We maken er gewoon het zoveelste doel van 
dat we ons stellen, en dat doel halen we als we slim genoeg, ijverig genoeg en fortuinlijk genoeg 
zijn. De belangrijkste en moeilijkste les van het leven is dat het niet zo werkt. Het belangrijkste in 
het leven is niet iets wat je ooit kunt bezitten. De betekenis van het leven ligt nu juist precies in de 
dingen die een tijdgebonden wezen nooit kan bezitten: ogenblikken. Daarom hebben we zo veel 
moeite met het vinden van een geloofwaardige zin voor ons leven. Ogenblikken zijn het enige wat 
wij apen niet kunnen bezitten. Ons bezit van dingen gaat juist uit van het uitwissen van 
ogenblikken. Ogenblikken zijn dingen waar we doorheen reiken om wat we verlangen te pakken te 
kunnen krijgen. We willen alle dingen waaraan we waarde hechten bezitten, er een 'van mij'-
kaartje aan hangen. Ons leven is een grote graaipartij. Daardoor zijn we wezens van tijd, niet van 
het ogenblik. Het ogenblik dat steeds weer door onze graaiende vingers en opponeerbare duimen 
glipt. Als ik zeg dat de zin van het leven te vinden is in ogenblikken, doel ik niet op gemakzuchtige 
tegeltjeswijs-heden als `leef het leven van ogenblik tot ogenblik'. Ik zou mensen nooit aanraden om 
iets te doen wat onmogelijk is. De gedachte is meer dat het om sommige ogenblikken gaat, bij 
lange na niet allemaal, maar wel sommige, en dat we in de schaduw van die ogenblikken te weten 
komen wat het belangrijkste is in ons leven. Dat zijn onze grootste ogenblikken.  
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[ 5 ] 
 
De frase `grootste ogenblikken' is ongetwijfeld misleidend, omdat hij ons de kant op stuurt van een 
kijk op de zin van het leven die we dienen of te wijzen. We bezien onze grootste ogenblikken 
doorgaans op een van drie manieren, en alle drie zijn ze onjuist. De eerste manier is die grootste 
ogenblikken te zien als ogenblikken waarop ons leven zich kan richten, waarheen het op weg is, 
als iets wat we kunnen bereiken als we over voldoende talent en ijver beschikken. Maar onze 
grootste ogenblikken zijn niet het hoogtepunt van ons leven, niet iets waarop ons leven zich richt. 
De grootste ogenblikken bevinden zich door dat hele leven heen, verstrooid in de tijd: de golfjes 
die een wolf maakt als hij door het lauwe water van de Middellandse Zee rent. We zijn zo 
geconditioneerd om wat belangrijk is in het leven te zien als geluk, wat wij interpreteren als prettig 
voelen', dat een frase als `grootste ogenblikken' ogenblikkelijk een beeld oproept van een nirwana-
achtige toestand van intens genot. Dat is het tweede misverstand rond grootste ogenblikken. Onze 
grootste ogenblikken zijn zelden aangenaam. Zoals zijn het de onaangenaamste dingen die je je 
voor kunt stellen, de duisterste momenten van het leven. Onze grootste ogenblikken zijn die 
waarin we op ons best zijn. En vaak is er iets gruwelijks nodig om ons op ons best te laten zijn. Er 
is nog een derde manier om tegen onze grootste ogenblikken aan te kijken, subtieler en 
verraderlijker, maar even fout, en dat is te veronderstellen dat ze ons onthullen wie we werkelijk 
zijn. Dit zijn de ogenblikken, denken we, die ons kenmerken. Door het westerse denken loopt een 
hardnekkige stroming die denkt dat het `zelf iets definieerbaars is. Plechtig zeggen we het 
Shakespeare na: wees  
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jezelf trouw. Dat suggereert dat er zoiets bestaat als een echte jezelf en dat we daaraan trouw of 
ontrouw kunnen zijn. Ik betwijfel sterk of de zaken zo liggen. Ik betwijfel sterk of er een ware jezelf 
is, of een , een persoon die constant blijft en uitstijgt boven alle manieren waaraan we er ontrouw 
aan kunnen zijn. Eigenlijk betwijfel ik ook of Shakespeare er zo over dacht, want hij legde de 
woorden in de mond van een dwaas als Polonius (nog bedankt, Colin McGill, dat je me hierop hebt 
gewezen). Ik betwijfel dus of er een echte ik is, die haaks staat op de valse ik. Er is alleen maar ik, 
en ik weet niet eens meer zeker of dat wel waar is. Wat ik `ik' noem, zou heel goed ook een 
opeenvolging van verschillende mensen kunnen zijn, alle psychologisch en emotioneel verwant, en 
alle verbonden door de illusie dat ze mij zijn. Wie zal het zeggen? Het maakt eigenlijk ook niet uit. 
Kern van de zaak is dat mijn grootste ogenblikken stuk voor stuk afgerond zijn en op zichzelf 
staan. Ik hoef er geen rechtvaardiging bij te zoeken in de zin van de rol die elk ogenblik speelt bij 
het vaststellen van wie en wat ik ben. De ogenblikken zelf zijn belangrijk, niet de persoon die ze, 
zoals ten onrechte wordt gedacht, belichten. Dat is de harde les. Ik ben filosoof van beroep, en dus 
is een hardnekkige vorm van scepsis mijn handelsmerk. Zo zou het in elk geval moeten zijn. Arme 
God, na alle moeite die Hij zich voor me heeft getroost — Zijn absurd onwaarschijnlijke 
tussenkomst in de vorm van Brenins stenen geest — kan ik mezelf er nog steeds niet helemaal toe 
zetten om in Hem te geloven. Maar als ik zou kunnen geloven, dan zou ik hopen dat God de God 
was uit het gebed van Eli Jenkins in Under Milk Wood, de God die altijd het beste in ons wil zien, 
niet het slechtste. Onze grootste ogenblikken laten ons van onze beste kant zien, niet van onze 
slechtste. Ik op mijn  
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slechtst en ik op mijn best — ze zijn beide even reed. Maar mijn echte waarde ligt besloten in wat 
ik op mijn best ben. Ik was op mijn best, dat weet ik zeker, toen ik in het begin van ons verblijf in 
Frankrijk nee zei tegen de dood van Brenin. Ik was halfgek van slaapgebrek. Ik dacht dat ik dood 
en in de hel was. Vergeleken met hoe ik tegen het leven aankeek, was Tertullianus een toonbeeld 
van redelijkheid. Ik was gepatenteerd gek. En toch behoorde deze periode tot de grootste 
ogenblikken van mijn leven. Dit is wat Sisyphus uiteindelijk begreep. We zijn op ons best als het 
geen zin heeft om nog door te gaan, als er geen hoop meer is. Want hoop is een worm van 
verlangen en maakt ons zo tot tijdgebonden wezens: de pijlen van onze hoop schieten weg in de 
richting van een nog onverkende toekomst. Soms is het nodig om hoop zijn plaats te wijzen, om 
hem terug te stoppen in zijn gore doos. En dan gaan we toch door. Zo stellen we een daad (al 
doen we het niet daarom, want een reden zou dit alles ondergraven). In die ogenblikken zeggen 
we `Barst maar' tegen de goden van de Olympus, tegen de goden van deze wereld of de 
volgende, en tegen hun plannen om ons tot in eeuwigheid rotsblokken tegen heuvels op te laten 
rollen of daar onze kinderen mee op te schepen. Om op ons best te zijn, moeten we in een hoek 
geduwd worden waar er geen hoop meer is en we niets winnen door te gaan. En dan gaan we 
toch door. We zijn op ons best als de dood ons aangrijnst zonder dat we daar wat aan kunnen 
doen, en onze tijd bijna op is. Maar we zeggen `Barst maar' tegen de lijn van ons leven en 
omhelzen het ogenblik. Ik ga dood, maar op dit ogenblik voel ik me goed en voel ik me sterk. En ik 
zal doen wat ik wil. Dit ogenblik staat op zichzelf, los van andere ogenblikken in het verleden of de 
toekomst. We zijn op ons best als de pitbull van het leven ons bij de  
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strot heeft en tegen de grond werkt. We zijn maar een puppy van drie maanden en dat leven kan 
ons zo verscheuren. Er komt pijn aan, dat weten we, en er is geen hoop. Maar we janken niet. We 
jammeren niet. We worstelen niet eens. In plaats daarvan klinkt uit ons een grommen op, een diep 
en sonoor grommen, dat onze jeugd en existentiële broosheid logenstraft. Dat grommen beduidt: 
barst maar. Waarom ben ik hier? Na een ongerichte ontwikkeling die vier miljard jaar duurde heeft 
het universum mij geproduceerd. Was ik al die moeite waard? Ik betwijfel het ten zeerste. Maar 
toch ben ik er en ik zeg `Barst maar' als de goden me geen hoop laten, als Cerberus, de hond van 
de afgrond, me tegen de grond drukt. Het zijn geen gelukkige ogenblikken. Het zijn wel mijn 
grootste ogenblikken, omdat het mijn belangrijkste ogenblikken zijn. En ze zijn belangrijk door wat 
ze van zichzelf zijn, niet doordat ze een rol spelen bij het bepalen van wie ik ben. Als ik op wat 
voor manier dan ook de moeite waard ben, als het universum met mij iets heeft geproduceerd dat 
waardevol is, dan komt dat door deze ogenblikken. Dit alles is me duidelijk geworden door een 
wolf. Hij was het licht en ik kon mezelf zien in de schaduw die hij wierp. Wat ik heb geleerd, kwam 
in feite neer op de antithese van religie. Religie gaat altijd over hoop. Als je christen of moslim 
bent, hoop je dat je de hemel beërft. Als je boeddhist bent, hoop je dat je je kunt losmaken van het 
grote wiel van leven en dood en zo het nirwana bereikt. Bij de joods-christelijke religies is hoop 
zelfs op de eerste plaats gezet en omgedoopt in geloof. Hoop is de tweedehandsautoverkoper van 
het menselijk bestaan, vriendelijk en geloofwaardig. Maar je mag er niet op bouwen. Het 
belangrijkste in je leven is wat overblijft als je hoop op is. De tijd neemt ons uiteindelijk alles af. 
Alles wat we hebben vergaard, door talent, ijver en geluk, zal  
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ons worden ontnomen. De tijd ontneemt ons onze kracht, onze verlangens, onze doelen, onze 
plannen, onze toekomst, ons geluk en zelfs onze hoop. Alles wat we ons eigen kunnen maken 
neemt de tijd ons af. Maar wat de tijd ons niet kan ontnemen, is wie we op onze beste ogenblikken 
waren.  
6  
Er is een schilderij dat Lone Wolf beet, gemaakt door Alfred von Kowalski. Het beeldt een wolf uit 
die 's nachts op een met sneeuw bedekte heuvel staat en neerkijkt op een kleine blokhut. Er komt 
rook uit de schoorsteen, en in het raam gloeit warm licht. De but deed me altijd denken aan 
Knockduff als ik na een winterwandeling thuiskwam. Brenin en de meisjes draafden voor me uit, en 
na het duister van het bos wachtte ons het gastvrije licht dat achter de ramen scheen. Kowalski's 
schilderij is uiteraard allegorisch: het verbeeldt de buitenstaander die naar de warmte en de 
gezelligheid van andermans leven kijkt. Maar misschien deed de but me alleen maar aan 
Knockduff denken omdat de wolf me deed denken aan mijzelf en het leven dat ik geleefd heb. Aan 
dat leven kwam een eind, of het eind ervan kwam in zicht, op die duistere avond in januari, toen ik 
Brenin begroef en uitvoer tegen God en me bijna dooddronk. Soms vraag ik me af of ik die nacht 
eigenlijk net toch ben doodgegaan. Descartes vond in de lange, duistere nacht van zijn ziel 
geborgenheid bij een God die hem niet zou bedriegen. Descartes kon aan bijna alles twijfelen: dat 
de wereld om hem heen tastbaar was, dat hij een tastbaar lichaam had. Als begaafd wiskundige 
en rationeel denker had hij twijfels over  
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de waarheden van wiskunde en logica. Maar hij twijfelde er niet aan dat er een God was die 
liefdevol was, en goed. Die God zou hem niet bedrogen laten uitkomen, als hij zijn overtuigingen 
maar kritisch genoeg tegen het licht hield. Ik vermoed dat Descartes ernaast zit. Er is verschil 
tussen een goede God en een liefdevolle God. Een goede God zou ons waarschijnlijk niet 
bedrogen laten uitkomen. Maar een liefdevolle God vrijwel zeker wel. De grootste ogenblikken van 
ons leven zijn spijkerhard en alles verzengend. Er is een reden dat de werkelijke waarde van ons 
leven ons alleen maar af en toe in ogenblikken wordt onthuld. Voor een ander soort onthulling zijn 
we niet sterk genoeg. lk ben niet gelovig in de zin waarin dat doorgaans wordt opgevat, maar 
soms, als ik terugdenk aan de nacht van Brenins dood, toen ik door de vlammen van zijn grafvuur 
keek en zijn stenen geest naar mij terug zag kijken, denk ik dat God me vertelde: Het is oké, Mark. 
Echt. Het hoeft niet altijd zwaar te zijn. Je bent veilig. Dit gevoel is, denk ik, de kern van de religie 
van mensen. En dus vraag ik me weleens af of dit niet de verbijsterend mooie droom kan zijn van 
een dode, die hem is ingegeven door een liefdevolle God, niet de goede God van Descartes. Een 
God die toestaat dat ik bedrogen word, juist omdat een liefdevolle God zoiets doet. Dezelfde God 
die ik na Brenins dood vervloekte. lk vraag me dit af omdat als God me die nacht zou zijn 
verschenen, me pen en papier had gegeven en me had gevraagd op te schrijven hoe ik wilde dat 
mijn leven er van nu af aan uitzag, ik nets beters had kunnen opschrijven. lk ben getrouwd met 
Emma, net alleen de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien, maar de aardigste persoon die ik ooit 
tegen ben gekomen, en iemand die aantoonbaar, onmiskenbaar en categorisch beter is dan ik.  
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Mijn carrière heeft een hoge vlucht genomen. Ik was een nederig wetenschappelijk medewerker 
aan een nog nederiger universiteit, maar nu wordt me een veel te grote zak geld geboden door de 
beste universiteiten van de Verenigde Staten. Mijn boeken zijn bestsellers geworden, of in elk 
geval dat wat doorgaat voor bestsellers in de hogere sferen van het academische publiceren. En ik 
ben niet meer iemand die in staat is tot, of overweegt om, twee liter Jack achter elkaar weg te 
werken. U zult wel begrijpen dat je zo'n krachttoer alleen maar kunt uithalen als je er vele jaren 
toegewijd voor traint, elke dag weer. Ik noem het bovenstaande niet omdat ik me erover 
verkneukel of uit zelfvoldaanheid. Integendeel: ik begrijp het niet. Ik begrijp er zelfs helemaal niets 
van. Dat zeg ik omdat ik weet dat in laatste instantie niets van dit alles iets toevoegt aan mijn 
waarde. Ik zou liegen als ik zei dat ik niet trots was. Maar ik koester wel de nodige achterdocht 
over die trots. Het is namelijk de trots van de aap, van mijn wrokkige, gluiperige apige ziel, de ziel 
die denkt dat het belangrijkste in je leven bestaat uit je een weg zoeken naar de top, via 
instrumenteel beredeneren en alles wat daarmee samenhangt. Maar als ik terugdenk aan Brenin, 
weet ik weer wat het belangrijkste is: wat er van je overblijft als je calculerende gedrag niets 
oplevert, als de complotten die je gesmeed hebt, vastlopen en je leugens in je strot blijven steken. 
In laatste instantie is het allemaal een gelukkig toeval. Allemaal. En de goden kunnen je het even 
makkelijk afpakken als ze het geven. Het belangrijkste is wie je bent als je geluk op is. De avond 
dat ik Brenin begroef, in de rozige warmte van het vuurtje naast zijn graf en de bijtende kou van 
een winternacht in Languedoc — daarin vinden we de essentie van de condition humaine. Een 
leven in de rozige warmte en  
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de vriendelijkheid van de hoop, daar opteert iedereen voor als hij mag kiezen. Je zou gek zijn als 
je dat niet deed. Maar het belangrijkste als dat moment komt — en komen doet het altijd — is om 
je leven te leven met de koudheid van een wolf. Zo'n leven is te hard, te winters, en we zijn er niet 
tegen bestand. Maar er zijn ogenblikken waarop we zo kunnen leven. En op die ogenblikken leren 
we wat we waard zijn, want in laatste instantie moeten we alles hebben van onze moed in het 
aangezicht van de ondergang. Als wolven een religie hadden, als er een religie was van de wolf, 
zou dit het wezen ervan zijn.  
7  
Ik kon Brenin niet alleen laten in het zuiden van Frankrijk en dus kocht ik een huis in het dorp. We 
gingen elke dag wandelen en dan zeiden we gedag tegen zijn stenen geest als we erlangs liepen. 
Maar deze laatste zinnen schrijf ik in Miami. Uiteindelijk bezweek ik voor een van de hierboven 
genoemde veel te grote zakken geld. Emma en ik wonen bier net een paar maanden. Nina en 
Tess zijn er nog, en natuurlijk zijn ze meegegaan. Nina maakt me nog steeds 's ochtends om zes 
uur wakker en als ze geen hand of voet ziet, trekt ze het dekbed weg tot dat wel het geval is. Lik 
lik: opstaan, bij mensen langs, dingen doen. Maar ze beginnen oud te worden. Het grootste deel 
van de dag liggen ze te slapen, naast het zwembad of in de ruin of op de bank. Ik kan niet meer 
met ze gaan joggen. Dat had ik na Brenins dood weer opgepakt, en ze vonden het heerlijk. Maar 
nu raken ze al na een kilometer achterop, dus het heeft geen zin meer. Misschien word ik een tijdje 
dik en traag met mijn twee meisjes, net als indertijd met Brenin. Maar ze ge- 
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nieten van de wandelingetjes langs Old Cutler Road, en hebben nog steeds energie genoeg om de 
Amerikaanse honden op hun nummer te zetten. Die vinden ze allemaal veel te enthousiast en 
opgewonden. Veel te jong. Ik weet zeker dat ze ervan genieten dat alle plaatselijke honden 
doodsbang voor hen zijn. Zij, en hun baasjes, steken de straat over als ze ons zien aankomen. 
Maar dat is goed. Als ik Nina en Tess een beetje ken, willen ze als tophond afscheid nemen. Maar 
ze zakken langzaam weg, de twee. De warmte is goed voor Nina's artritis, en echt, ik weet precies 
hoe ze zich voelt. Soms krijg ik het gevoel, het heel rare gevoel, dat ik vroeger een wolf was en nu 
zo'n suffe Labrador. Brenin staat voor een deel van mijn leven dat er niet meer is. Het is een 
bitterzoet gevoel. Ik ben verdrietig omdat ik niet meer de wolf ben die ik ben geweest. En ik ben blij 
omdat ik niet meer de wolf ben die ik ben geweest. Maar bovenal telt dat ik ooit een wolf ben 
geweest. Ik ben een tijdgebonden wezen, maar ik herinner me nog dat het de grootste ogenblikken 
zijn die tellen, ogenblikken die verstrooid door je leven voorkomen, als gerstkorrels bij de oogst, en 
niet de plek waar je begint en de plek waar je uitkomt. Misschien kun je niet je hele leven een wolf 
blijven. Maar dat is ook nooit de inzet geweest. Op een dag zullen de goden besluiten om mij 
wederom geen hoop te geven. Misschien binnenkort al. Ik hoop het niet, maar het zal gebeuren. 
En als dat gebeurt, zal ik mijn best doen om te denken aan het wolfje dat tegen de grond wordt 
gewerkt. Maar dit is de waarheid van het roedel: onze ogenblikken Koren nooit alleen onszelf toe. 
Soms zijn mijn herinneringen aan Brenin vermengd met een vreemd soort verbazing, alsof die 
herinneringen bestaan uit twee reeksen elkaar deels overlappende beelden. Je voelt wel dat er 
een  
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connectie is tussen de twee, en dat die belangrijk is, maar ze zijn te vaag om ze duidelijk te 
kunnen onderscheiden. En dan vallen ze opeens samen, scherp in focus, als beelden in een oude 
caleidoscoop. Ik herinner me dat Brenin naast me langs de lijnen van het rugbyveld in Tuscaloosa 
loopt. Ik herinner me dat hij naast me zit op een feestje na de wedstrijd en dat mooie meisjes naar 
me toe komen en zeggen: Wat een prachtige hond.' Ik herinner me dat hij naast me door de 
straten van Tuscaloosa loopt, en als de straten van Tuscaloosa overgaan in het Ierse platteland 
herinner ik me het roedel dat samen met me loopt en zijn gang aanpast aan de mijne. Ik herinner 
me dat ze gedrieën als zalmen boven een zee van gerst uitspringen. Ik herinner me dat Brenin 
sterft in mijn armen als de dierenarts de naald in de ader van zijn rechtervoorpoot steekt. En als de 
beelden dan samenvallen, denk ik: ben ik dat werkelijk? Heb ik werkelijk al die dingen gedaan? Is 
dat werkelijk mijn leven? Dat besef komt me of en toe licht surreëel voor. Die herinnering van dat 
lopen langs de lijnen van het rugbyveld, dat ben ik niet ik, dat is de wolf, die naast me loopt. De 
herinnering aan dat feestje, dat ben niet ik, dat is de wolf, die naast me zat en de mooie meisjes 
die daardoor op me afkwamen. Dat hollen door de straten van Tuscaloosa en de weggetjes van 
Kinase, dat ben niet ik, dat zijn de wolven, die hun tred aanpassen aan de mijne. De wolf verdringt 
steeds weer wat ik me over mezelf herinner. Dat ik in die herinnering voorkom, spreekt niet 
vanzelf. Het is een bonus. Soms is die bonus er, soms ook niet. Ik herinner me mezelf nooit. Ik 
herinner me mezelf alleen via de herinneringen van anderen. Hier zien we waar het egoïsme in de 
fout gaat, de fundamentele misvatting van de aap. Wat belangrijk is, is niet wat we hebben, maar 
wie we waren toen we op ons best waren. En wie we waren toen we op ons best  
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waren, wordt ons alleen in ogenblikken onthuld — onze grootste ogenblikken. Maar die 
ogenblikken behoren nooit alleen maar onszelf toe. Zelfs als we helemaal alleen zijn, als de pitbull 
ons tegen de grond heeft gewerkt en wij maar een puppy zijn en zo kunnen sterven, dan is het nog 
de hond die we ons herinneren en niet onszelf. Onze ogenblikken, onze meest indrukwekkende en 
meest angstaanjagende ogenblikken, behoren ons alleen toe door de herinneringen van anderen, 
of die nu goed of slecht zijn. Onze ogenblikken behoren het roedel toe, en we herinneren ons 
onszelf dankzij dat roedel. Als ik een wolf was geweest in plaats van een aap, dan zou ik een 
zwerver zijn genoemd. Men toe verlaat een wolf zijn roedel, gaat de wildernis in en keert niet terug. 
Hij is aan een reis begonnen en laat alles achter zich. Niemand weet wat de reden is. Sommige 
onderzoekers denken dat het komt doordat zo'n wolf zich wil voortplanten, en niet wil wachten tot 
hij daar in de hiërarchie van het roedel hoog genoeg voor opgeklommen is. Volgens anderen zijn 
zwervers niet-sociale wolven, die anders dan normale wolven Been zin hebben in het gezelschap 
van hun soortgenoten. Met beide verklaringen heb ik wel wat. Wie weet zijn er wel wolven die 
denken dat er een hele wereld voor ze openligt en dat het zonde zou zijn om daar niet zoveel 
mogelijk van te zien. Eigenlijk maakt het ook weinig uit. Sommige zwervers sterven alleen. Andere 
hebben geluk: ze komen andere zwervers tegen en vormen een nieuw roedel. En zo, door een 
rare gril van het lot, is mijn leven nog nooit zo goed geweest, tenminste als we `goed' gelijkstellen 
aan `gelukkig'. Terwiel ik deze zinnen schrijf, staat Emma op het punt te bevallen. Dat is trouwens 
al een paar dagen zo. Haar baarmoeder rommelt voortdurend, alleen komt het beslissende 
ogenblik er steeds maar niet. Niettemin  
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leef ik met hoop in mijn hart. lk verwacht elk ogenblik dat ze me roept, en dan pak ik haar tas en 
breng haar naar het South Miami Hospital. Ik moet dus kort zijn. Na veertig jaar als ontheemde, 
rusteloze zwerver heb ik eindelijk een menselijk roedel gevonden. Mijn eerste kind, een zoon, kan 
elk ogenblik geboren worden, en ik heb het gevoel, ik heb zo'n vermoeden, dat dat vandaag gaat 
gebeuren. En ik hoop dat hij later niet vindt dat ik hem met te hoge verwachtingen heb opgezadeld, 
maar ik zou hem weleens Brenin kunnen noemen. Brenin: ik maak me zorgen over je gebeente, 
vijfduizend kilometer vanhier, in het zuiden van Frankrijk. Ik hoop dat je niet te eenzaam bent. Ik 
mis je, en ik mis je stenen geest die ik elke ochtend zag. Maar als de goden ons gunstig gezind 
zijn, is ons roedel binnenkort weer daar, voor de eindeloze zomer van de Languedoc. Tot dan, 
slaap zacht, mijn wolfbroeder. In onze dromen zien we elkaar terug.  
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