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“Ik ben 53 geworden. Op die leeftijd krijg je van 

de Vlaamse overheid een darmkankeronderzoeks-
set. Je haalt dus een stukje kak uit de pot, steekt 
dat in een buisje en vervolgens stuur je die kak op 
naar de Vlaamse overheid, wat op zich al geweldig 
is. Die enveloppe ging in de brievenbus met een 
grote glimlach. Zeker als je weet dat de volgende 
dag ergens een ambtenaar van de Vlaamse 
Gemeenschap jouw stront onder de microscoop 
zal steken. Ik vind dat een fantastisch idee.”

“Gisteren kreeg ik eindelijk de resultaten van hun
inspectie. Soms heb ik wat bloed aan het 
wc-papier hangen, dus ik dacht dat ik een dikke 
onvoldoende zou krijgen. Maar alles bleek in orde 
te zijn. Het was een onverdacht monster. Zo staat 
dat dan geschreven. Heerlijk.”

“Ik ben iemand die zijn ontlasting goed in de ga-
ten houdt. Ik merk aan mijn uitwerpselen in welke 
gezondheidsvorm ik ben. De aesculapen, de oude 
geneesheren, onderzochten ook altijd eerst de uit-
werpselen en urine. Ze roken eraan en bestudeer-
den het. Mijn dokter raadt me dat nu ook aan.”

“Toen ik in de Oostkantons ging wonen, ontdekte
ik het vlakspoeltoilet. Je kak valt op een plateau 
en wordt daarna weggeschoven. Dat zie je in 
Vlaanderen niet. Door dat toilet krijg je een 
visuele confrontatie. Kan je goed kijken wat er ligt. 
Heel veel mensen die bij ons op bezoek komen, 
durven daar niet op te zitten. We zijn onze voeling 
kwijt. We zijn een maatschappij van weg-
kijken. Dat is vies, dat moet je bedekken. Je kan 
aan stront nochtans heel veel zien. Is er niet te 
veel rotzooi? Brokken? Bloed? Kortom, voor je 
pillen neemt, kijk naar je kak. Het zegt veel over 
hoe het met je gaat.”

Verzorg en 
respecteer 
je stoelgang

Ergens in de Oostkantons 
reed hij samen met zijn 
vriendin Jana op de fiets 
een berg op en de 
levenslessen rolden uit 
zijn brein. Zijn brein dat 
nooit stilstaat en dat altijd 
maar blijft schrijven. 
Marnix Peeters (53) staat 
volgende week dan ook op 
de Boekenbeurs met zijn 
recentste, krankzinnige 
roman: Ik Heb Aids van 
Johnny Diamond. 
Ondertussen neemt 
Peeters geen blad voor de 
mond. Hij fileert het leven 
voor u in vijf lessen. 
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“We zijn heel erg ongeduldig geworden met 

afwijkende meningen. Hebben de neiging om niet 
meer naar de overkant te luisteren. Wie wil er nu 
in godsnaam gelijk hebben? Daar is niets 
interessants aan. Ik zoek altijd mensen die mijn 
ongelijk kunnen bewijzen. Word mijn mening 
genuanceerd, dan heb ik iets bijgeleerd. De eerste 
die hier nog iets positiefs over De Wever zegt, 
defriend ik. Ik vind dat zo gek. 

De verwoestende overtuiging waarmee 
mensen een onderwerp eruit kiezen en zeggen 
Dat is mijn mening, om vervolgens met 
iedereen te bevechten die er het niet mee eens 
is: ik vind dat onvoorstelbaar. 

“Neem nu Bo Van Spilbeeck. De collectieve en 
totaal kritiekloze adoratie van dat gebeuren is 
onwaarschijnlijk. Hoe VTM hier journalistiek-
deontologisch mee omgaat, tart elke verbeelding. 
Het is niet gepermitteerd om daar neutraal 
tegenover te staan. Nee, je moet dat fantastisch 
vinden. Terwijl ik de hele Persgroep toch verdenk 
van enige orkestratie rond Bo. Een interview hier, 
een spotje daar.”

“Bo had onlangs een interview met het meisje dat
model stond voor de film Girl. Nogal raar dat je als 
tv-nieuws je nog niet helemaal afgewerkte trans-
gender op pad stuurt voor een reportage over een 
andere, wel al geassembleerde transgender. Dat 
geeft al een vreemde chemie. Die vragen kloppen 
al niet helemaal. Je ziet die naar elkaar kijken. 
Maar dan kwam haar inleidende tekst. Ze had het 
over een jongen die ‘helaas’ in een meisjeslichaam 
was geboren. Dan breekt mijn journalistieke 
klomp. Dat is hetzelfde zeggen als: Goedenavond 
beste sportliefhebbers, hier het VTM Nieuws, An-
derlecht heeft in de play-offs vanavond helaas te-
gen Club Brugge verloren. Dit is werkelijk totaal 
van de pot gerukt. Ik heb ook het gevoel dat ze 
haar stem forceert. Ze doet me aan Daffy Duck 
denken. Ik geloof haar soms niet helemaal. Verve-
lend in een nieuwsuitzending.”

Leer van de mensen 
met wie je van 
mening verschilt
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Marnix Peeters

INFO
‘Ik Heb Aids van Johnny Diamond’ van Marnix 
Peeters, uitgegeven bij Potwall Publishers, 300 blz.
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“Ik was geneigd om over ouders, familieleden en 

oude vriendschappen te denken: Dat is er en dat is 
er voor altijd. Maar doe voor jezelf eens de test. 
Hou je beste, oudste vrienden even tegen het licht. 
Bekijk ze kritisch. Hoeveel zouden de test over-
leven? Ze zijn er alleen maar omdat ze er nu 
eenmaal waren. Omdat je een geschiedenis met 
hen hebt. Bij mij was dat ook zo. Maar tien jaar 
geleden begon ik daarover na te denken. Ik reed 
terug van een avondje café met vrienden en voel-
de: Ik moet me altijd opladen om ernaartoe te gaan 
en ben altijd energie kwijt als ik terugkom.”

“Wij meanderen ons hele leven. Op je 30ste ben 
je totaal iemand anders dan toen je 20 was. En op 
je 50ste denk je: Wow, wat een parcours was dat. 
De kans dat al die vriendschapslijnen dicht bij 
elkaar blijven, is nul. En die consequenties moet je 
durven aan te gaan. Let op: je moet mensen die 
ooit belangrijk zijn geweest, niet zomaar laten 
vallen, maar je moet ook durven te breken als het 
er niet meer is. En ja, als je een vriend hebt die je 
op je 16de hebt ontmoet, heb je samen een gigan-
tisch groeiproces meegemaakt. Uiteraard smeedt 
dat een heel aparte band. Je hebt elkaar zien 
botsen, je hebt elkaar letterlijk en figuurlijk recht 
geholpen met al dan niet zatte kloten, maar dat 
alleen is niet voldoende.”

“Vrees ook niet dat je met anderen nooit meer 
zo’n band zal hebben omwille van het
ontbreken van die geschiedenis. Je
vertrekt gewoon vanaf een ander
niveau. Je bent een ander mens. Je ziet
jezelf het best als een doos die
volgemaakt moet worden met
mensen die je ontmoet. Uiteindelijk
wordt er een strik rond gemaakt en
hop, dat was het leven.”

Niets 
blijft4

“Jouw grootste vijand is angst. Als je terugkijkt 
op je leven en je onderzoekt alle dingen die je je 
kan herinneren waarover je je zorgen hebt 
gemaakt of waarvoor je bang bent geweest, dan 
besef je dat die angst bijna altijd nodeloos is 
geweest. Als je dan ziet hoe verschrikkelijk veel 
schade angst aanricht, dan is angst het grootste 
kwaad. Ik ken zoveel mensen die zeggen: Ik wil er 
ook uit. Ik wil totaal iets anders gaan doen. Maar 
ze doen het niet. Als je onderzoekt wat hen 
tegenhoudt, dan is het angst. Dat is zo spijtig, want 
het is extreem interessant om geen angst te 

kennen.”
“Ik heb van niets spijt, maar wel van het

feit dat ik ben opgevoed als iemand die 
eerder zijn kop moet intrekken dan die 
boven het maaiveld te steken. Doe maar
nederig. Niet te veel lawaai. Ik heb zoveel
spijt van al die jaren dat ik bang ben
geweest. Het leven begint ook pas op het
moment dat je je niets meer aantrekt van
wat anderen van je denken.”

“Gelukkig werd mijn leven een aaneen-
schakeling van: Ik heb schrik, maar ik ga het
toch doen. Ik ging op mijn 17de naar 

Amerika. Ik verliet de hippe Humo voor een 
zogezegde rioolgazet. Ik heb ook lang op de liefde 
gewacht. Mij niet gesetteld in iets uit angst om 
alleen te zijn. Er zijn onnoemelijk en oneindig veel 
slechte huwelijken en relaties. Gruwelijk veel. 
Kijk eens in je omgeving, geef toe, dat is toch 
onvoorstelbaar? Je ziet vaak dat mensen al op 
hun 23ste trouwen en dan kindjes maken en op 
hun 32ste ontploft de boel. Gewoon omdat ze 
het veilige parcours hebben gevolgd. 
Experimenteren is goed om uiteindelijk te 
weten wat je echt wilt.”

Bevecht angst, 
het is het grootste 
kwaad3 Je kan 

niet alles 
hebben 

“Ik zie veel mensen ongelukkig zijn omdat ze 
alles willen hebben. Als je een kind wilt, dan moet 
je wel de gevolgen daarvan aanvaarden. De wens 
om een kind te hebben, én een stabiele relatie, én 
een ongelooflijke carrière, én een grote boeiende 
vriendenkring, én een uitgaansleven, én vakantie... 
dat gaat niet. Veel mensen lijden onder die cumul. 
Begin eens met die shortski te laten vallen en die 
week op Ibiza. De reflex van mensen om elke 
zeven jaar een nieuw salon te kopen of om hun 
keuken te vernieuwen, is zo onbegrijpelijk, 
want niets van al die dingen leidt tot geluk.” 

“Wij lopen als ezels achter de wortel. En weet je, 
je vervulling zal nooit komen. Je vervulling is 
ongrijpbaar. Je moet het echt gaan zoeken in het 
mindere. Je kan niet álles hebben. Dat is een soort 
van levenshouding.”

“Ik heb in mijn geval het hebben van kinderen 
geannuleerd, ten voordele van een wat mij betreft 
iets grotere persoonlijke vreugde en ontwikkeling. 
Je moet je rol in het geheel ook zien. Ik ga ook 
minder met vakantie. In deze tijden mag je 
gewoon niet meer die cumul van vraatzucht 
hebben. We beseften deze hete zomer meer dan 
ooit dat het niet goed gaat met het klimaat, maar 
in diezelfde zomer werd het aantal vluchten elke 
dag gebroken. Schandalig. De westerse veelvraat 
zoekt en zal zo niet vinden.”

“Als ik Bo Van Spilbeeck hoor 
praten, krijg ik het gevoel dat ze 
haar stem de hele tijd forceert. 
Ik geloof haar soms niet 
helemaal. Wat wel vervelend is 
in een nieuwsuitzending”
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