
kenbare gele taxi ’s. En tegenwoordig ook met zwalk end e idioten
op fiets taxi ’s. Om de cha os compleet te mak en laa t iedereen zijn
eten breng en door ontelbare bezor gers -te- fiets. Voor de loper is
elke bezor ger een poten tiële opponen t.
Bovendien word en de trotto irs in mijn bu urt in bes lag genomen
door moed ers en nann y’s met kind er wagens . Een ongeschre ven
wet van de New Yorkse stoep is da t je je tem po en richting aan -
houd t. Geen onverhoedse beweging en. Vrou wen met kind eren ne -
geren die regel achteloos. Meer dan eens heb ik een jonge moed er
van achteren ‘a a n ge l o p e n’ toen ze abr upt tot stils tand kwam. En
dan boos op mij werd.
Na vele aan varing en hou ik me tegenwoordig rus tig. Maar de klas -
siek e woord enwisseling valt met regelmaa t te horen. Laa ts t nog op
3rd Avenue:
Bezwete hardloops ter : ‘Hey asshole, ik heb voorrang .’
Taxicha uffeur , toeterend midd en op het zebra pa d: ‘Fuck you.’
‘Fuck me? Ik loop hier! Fuck YOU.’
‘Go fuck yourself.’
‘You too.’

Toc h weme lt he t van de loper s – door gaans leuk e en beleefd e
mensen, echt waar . Rennen is een sport van hoog opgeleid e blan -
ken, zeggen ze. Maar niet in New York. De water vlugge latino ’s van
loopc lub Los Compa dres duik en overal op. Ik heb met zwarte da -
mes op leefti jd in Har lem gerend, met Azia tisc he kind eren in
Queens, met joodse heren inc lusief keppeltje in Brookl yn. De stilte
van Central Par k kan beto verend zijn, en niet alleen voor ver liefde
stellen. Een rond je downtown lang s de Hudson -rivier met zicht op
het Vrijheids beeld ? Ong eëvenaard.
De veertig ste NYC Mara thon word t mijn derd e. En het moet beter .
Ze zeggen da t er na de 25 kilometer een muur is waar iedere loper
stuk kan gaan. Mijn er varing en tot nu toe bevestigen dit.
Maar dan moet er ook een and ere kan t zijn, en daar wil ik heen.
Kipla gat en haar man en coach Pieter Lang erhors t ra den dan ook
aan om de tw eede helft sneller te lopen dan de eers te. Een goed ad-
vies voor de eliteloper , maar voor de mees te ster veling en weinig
realis tisc h. Toch zegt Lang erhors t: ‘Pro beer tot 34 kilometer met
de rem erop te lopen. Dan kun je je echt laten gaan. ’
Het idee is dus om over de muur te spring en. Nou ja, zond er am bi-
tie ben je ner gens.
De am bitie en de passie zijn niet voor iedereen. In het boek Wa a r -
over ik praat als ik over har dlopen praat vertelt de Japanse schri jver
Har uki Murakami hoe duur lopers alleen kunnen zijn; een absol u-
te voor waard e. Om die red en suggereer ik net als Murakami zel-
den da t iemand het eens moet pro beren. Wie het in zich heeft,
vind t vanzelf zijn weg.
‘De mees te lopers lopen niet hard omda t ze lang er willen leven’,
obser veert hi j in dit moo ie, rank e boek . ‘Maar omda t ze hun leven
volop willen leven. Om zo de eenzaamheid te genezen en rela tive-

ren. ’Hij omsc hri jft lopen als een manier ‘om afstand te nemen van
wie je was ’. Ik her ken dit als voormalig ziekenh uispa tiën t en ro -
ke r.
De vraa g is waar deze sportie ve neiging vandaan komt. Mijn
grootv ader Kees en grootmoed er Frieda Dorsman waren in de ja-
ren twin tig en dertig fana tiek e roeiers en lopers. Later bleven ze
wand elen, zeilen, ber gbeklimmen en genieten tot het eind e. De
laa ts te keer da t ik mijn opa zag in 2006 , stond hi j erop da t we gin -
gen lopen. Dat leek me am bitieus – hij was 94 en broos – maar wie
ben ik? We red en met de auto naar een bospa d. Met mijn moed er
schuifeld en we vier hond erd meter door het zand, zo ver als een
rond je op de atletiek baan waar hi j als jongen zegevierd e.
‘Lekk er gelopen ’, vond opa Kees, die een maand later rus tig stierf .
In de jaren zeventig nam hij neef Kees en mij mee om te trimmen in
E i n d h ove n . Als kranig e kereltjes vond en we da t gaaf . Kees is ook
nog steeds een loper . We voelen beid en aan da t we met de jaren be-
ter word en. Oud er, wijzer én sneller . Kees: ‘Je hebt er toch geduld
voor nodig .’

Ged u ld, en ze lfv ertr ou wen. Afs tand en snelheid kunnen samen
een intimid erend e cocktail vormen. ‘Ik kan het niet ’ is een ver lam -
mend e overtuiging , zeker bij het lopen. Pas begin dit jaar begon ik
te beseffen da t ik het wél kan, als ik tenmins te ophoud met mezelf
grenzen opleg gen. Tegenwoordig heb ik dankzi j mijn vereniging
een loopvriend, Eddie . Zodra hi j me hoort twi jfelen, versnelt hi j de
pas en vraa gt hi j me om ‘die onzin ’achter wege te laten.
In onze familie heette het zich snel te voet voortbe wegen ook wel
hollen. Die term veroor zaak t bij lopers die ik ken een grimas alsof
ze na de eers te slok mer ken da t ze zout in hun koffie hebben ge-
stroo id. Hollen is voor paard en, schreef een respond ent op de
Vo l k s k ra n t -blog die ik in 2007 bijhield. Deze vergelijking zou de lo-
pend e mens trou wens kunnen omarmen. Pro beer maar eens om
een paard in galop bij te houd en.
Hollen, trimmen, joggen, lopen, ik bleef het alti jd doen. Maar zon -
der focus. Het jong zijn is aan jongeren niet bes teed. In 1992 liep ik
in Utrec ht pro bleemloos 21 kilometer in 1 uur en 30 min uten. Ik
dronk en rook te, at en sliep slecht – en ik liep een aardig persoon -
lijk record da t zeventien jaar zou standhoud en, totda t ik onlang s
1.29 in Queens en 1.27 op Staten Is land liep.
De nicotine hield me in haar greep. Toch liep ik door. Washington,
Ams telveen, Los Ang eles, Chica go, Nijmegen, overal. Geld mee , en
gaan. Er is geen betere manier om een plaa ts te verkennen, al kan
het wond erlijke beeld en ople veren. Een lang e Holland er die door
de ver woeste, zwarte wijken van New Or leans snelt. Een beer die
zich rot schrik t van de ingepak te loper – en vice versa – in de be-
vroren bossen van Alas ka.
Echt hard ging het noo it en soms ging het mis. Ruim drie jaar gele-
den moes t ik tijdens de hal ve mara thon van de Bronx meermalen
in ademnood stoppen. Bijna tw ee uur na de start hobbeld e ik over
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