
Van onze correspondent:  

Op deze plek dit keer geen column. Columniste Anemoon Langenhoff heeft dit keer, geheel tegen 
haar gewoonte in, voor de deadline van deze Frits (1 augustus j.l.) niets aangeleverd. Vriendelijke 
waarschuwingen en aansporingen werden niet beantwoord. Op mail en sms kwam geen reactie, 
telefoontjes leken zelfs te worden weggedrukt. 
Pas op de dag voor het ter perse gaan van dit nummer is het gelukt Langenhoff aan de telefoon te 
krijgen, toen de redactie belde vanaf een anoniem telefoonnummer. Anemoon bleek te vertoeven op 
een camping in zuid-Frankrijk. Op de vraag of er iets was misgegaan met het verzenden van de 
tekst gaf zij aan dat er geen tekst was, en dat die er ook niet ging komen. Herinnering aan gemaakte 
afspraken werd resoluut afgedaan met “Het is vakantie.”.  

Langenhoff gaf het volgende aan (ik citeer): 
“Ik ben al weken in Frankrijk en mijn tempo is vertraagd tot dat van een Coq au Vin. Al wat telt is 
het geluid van de kikkers en krekels, het huilen van een baby in de verte, het gloeien van de zon op 
mijn lijf, de golfjes die de wind maakt op het water. De majestueus oprijzende rotswanden. 
Ik wil in mijn gestreepte hangmat liggen, onder een bladerdak dat zacht gefilterd licht doorlaat op 
de ongelezen bladzijden van mijn boek. Ik wil gehurkt in het zand een kopje koffie zetten. Ik wil 
een uur doen over het paadje naar het toilet, om met de mensen die ik tegenkom te praten over de 
kwaliteit van onze nachtrust en de plannen voor de dag (meestal niet meer dan op het strandje 
liggen, in de rivier zwemmen, opdrogen op de rotsen aan de overkant in de namiddagzon. Met de 
stroom terugdrijven. Iemand vragen je rug in te smeren. Het zand van je lijf kloppen. Een ijsje 
eten.)”. 
Ook zei Langenhoff het volgende: “De kinderen gaat het goed: ze worden iedere dag bruiner en 
sterker. Ze kanoën, klimmen en zwemmen als Indianen, ze praten Frans, Duits en Engels met de 
rest van de kinderroedel. Ze slapen tot ze wakker worden. Na een langdurig ochtendritueel van 
boekjes lezen en sloom stoeien verdwijnen ze met een rugzak vol pains au chocolat, om pas in het 
donker bij het licht van hun koplamp terug te komen, en na avondlekkers en zacht gezongen 'Au 
claire de la lune' als een nest hamsters in slaap te vallen. Liefst slapen we op het strand onder de 
vallende sterren en doen dan op één avond wel zestig wensen voor we in slaap vallen. Omdat al 
onze wensen al vervuld zijn wensen we gewoon dat er nog een valt. Af en toe ontploft er een ster, 
onbevattelijk ver weg, maar we zijn het bevatten voorbij en staren, tevreden met onze nietigheid, de 
oneindigheid in.” 

Langenhoff geeft aan niet meer naar Eindhoven terug te komen. Ze ziet niets meer in leerplicht en 
carrière, noch in het hebben van een huis. 
Het Evoluon kan haar gestolen worden, evenals de Heuvelgalerie, de Kennedylaan en Piet Hein 
Eek. 


