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Met Stenen in het hoofd verrast Chris Huinder (1950) in korte tijd met een tweede boek. 

Amper twee jaar geleden verscheen De verloren jaren van Martin McGrew, een sterk 

autobiografisch getinte roman over de zoektocht van een door zijn ouders in de steek gelaten 

kind. Nu gaat het om een bundel van negen korte verhalen. 

 

Huinder heeft op latere leeftijd niet alleen de ambitie om zich serieus op het schrijversvak te 

storten, hij wil ook worden opgemerkt. Met de titel en de cover van het boek (met daarop een 

uitsnede van De Keisnijding van Jeroen Bosch) speelt hij handig in op het Jeroen Bosch-jaar 

dat kortgeleden met veel publicitair geweld van start ging.  

 

Maar de verwijzing naar dit schilderij is toepasselijk. Er wordt een kwakzalver op afgebeeld 

die de patiënt wil doen geloven dat hij van zijn domheid kan genezen als de keien uit zijn 

hoofd worden gehaald. Dit is meteen de rode draad die de verhalen met elkaar verbindt. In 

een kort nawoord schrijft de auteur hierover: “Het is al giswerk… zoals het eigenlijk vaak ook 

raden is naar werkelijke, dieper liggende motieven van mensen. Kennen we hen en onszelf 

echt? Of bepalen stenen in ons hoofd ons levenslot en blokkeren ze een leven naar eigen 

keuze?” 

 

Het menselijk tekort 

 

Is er bij nadere lezing inderdaad sprake van een herkenbare thematiek? Hoewel de verhalen 

qua onderwerp en vertelstructuur onderling sterk verschillen, is het antwoord ‘ja’. In de 

verhalen draait het om worstelende individuen die vaak in zichzelf opgesloten zitten. De 

hoofdpersonen steven onvermijdelijk af op een onheil dat in de lucht zit. Met dien verstande 

dat het onheil niet zozeer van buitenaf lijkt te komen maar door de hoofdpersonen over 

zichzelf wordt afgeroepen. 

 

Het is die onvermijdelijkheid dat de verhalen zo beklemmend maakt. De auteur voelt zich 

duidelijk verwant aan de existentialisten en aan de Franse denker en schrijver André Malraux, 

met zijn condition humaine. Een krachtig stempel op de eigen levensloop drukken, vergt een 

bijna bovenmenselijke inspanning. Daartoe zijn de meeste van de personen die in de verhalen 

ten tonele worden gevoerd dan ook niet in staat. De auteur lijkt duidelijk te willen maken dat 

we maar gewone stervelingen zijn en dat we niet zo magnifiek zijn als we denken. Persoonlijk 

onvermogen, achterbaks egocentrisme, opzichtige hoogmoed, postmodernistisch verpakte 

leegheid – ze vormen de opmaat voor een latere ‘vrije val’.   

 

De verhaalfiguren van Huinder lijken door hun passies te worden overmeesterd. Doordat ze 

geen greep op de consequenties van hun verkeerde keuzes, hun weggestopte frustraties en 

onderdrukte verlangens krijgen, komen deze als een boemerang terug. Het lijkt zelfs te gaan 
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om onvermogen in de overtreffende trap: want de uitwegen die de hoofdpersonen in hun 

persoonlijk leven zoeken, zijn meestal erger dan de kwaal. Daarmee worden ze slachtoffer 

van de eigen ‘oplossingen’.  

 

Voltooide levens 

 

Deze ‘creatieve zelfdestructie’ heeft verschillende gezichten. De hoofdpersonen vertonen 

doorgaans uitstelgedrag. Aan de oppervlakte zijn ze geduldig, dienstbaar en 

opofferingsgezind. Ook zijn ze nogal kortzichtig en gemakzuchtig: ze zijn snel tevreden (met 

zichzelf) en doen weinig aan zelfreflectie. In sommige verhalen gedragen ze zich zelfs 

decadent of verstrikken ze zich in leugens en bedrog. 

 

De verhaalfiguren grijpen niet op tijd of onvoldoende in; ze zijn niet handelings- en 

toekomstgericht, zoals dat tegenwoordig heet. Ze nemen weliswaar beslissingen, maar vaak te 

laat en met een zelfvernietigend effect. Of erger nog: anderen krijgen de rekening 

gepresenteerd.  

 

Echt levenslustig zijn de hoofdpersonen in de verhalen van Huinder niet. Zit eindelijk één van 

hen bij de psychiater (hèhè: zij gaat wat positiefs doen!), dan laat de auteur haar zeggen: “Ik 

heb geen zin in het zoveelste gesprek met mijn therapeut. Iedere keer zit ik daar gevangen 

tussen allerlei tegenstrijdige gedachten.” Een paar goede, verhelderende conversaties met een 

professionele buitenstaander zouden wonderen kunnen doen, denk je als argeloze lezer. Maar 

niks ervan: liever gewoon doorleven, en zichzelf en anderen schade berokkenen, dan het eigen 

hoofd boven het maaiveld uitsteken en verantwoordelijkheid nemen.  

 

Nee, de hoofdpersonen lijken er helemaal geen zin in te hebben, een voltooid leven voordat 

het is afgelopen... De verhalenfiguren zijn afgesneden van de wereld om zich heen. Er is wel 

liefde en passie maar geen hechting. De stroom van het onbewuste overspoelt henzelf.  

Frustraties en teleurstellingen blijven onder de oppervlakte. Het lijkt alsof de auteur wil 

zeggen: lezer, het alledaags leven is slechts een vernislaagje, kijk vooral naar wat zich 

daaronder afspeelt! En passant rekent de auteur af met goedwillend idealisme; in het links-

politieke milieu in de jaren zeventig, met narcistisch gedrag van voortrekkers in de publieke 

sfeer en met de decadentie in culturele circuits – allemaal wereldjes die Huinder uit eigen 

ervaring goed kent. De afrekenwoede van de auteur is ondubbelzinnig: de gutmenschen 

moeten worden ontmaskerd. 

 

Oppervlakkigheid 

 

Al met al ademt de verhalenbundel een nogal pessimistisch mensbeeld. Tragiek is de regel, 

het loopt meestal niet goed af. Alsof mensen geen greep op zichzelf kunnen krijgen, geen 

sturing aan hun leven kunnen geven – omdat ze dat niet willen maar vooral ook omdat ze het 

niet kunnen. Het lijkt erop dat de meeste hoofdpersonen zo in de knoop zitten met zichzelf of 
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zo vervuld zijn van zichzelf dat ze wel oppervlakkig móeten leven. Inderdaad: waarom dan de 

stenen uit het eigen hoofd verwijderen? 

 

Sommige verhalen lezen alsof het niet anders gebeurd kon zijn: het is wachten op de 

onprettige uitkomst. Maar de plotwendingen maken het boek zeker verteerbaar: je aandacht 

blijft gevangen. Opmerkelijk is dat in de meeste verhalen sprake is van moord of zelfmoord. 

Als je ze achter elkaar leest, tast dat de geloofwaardigheid aan. Iets meer variëteit is geboden. 

De karakters komen niet altijd tot leven. Net als in Huinders eerste boek wordt de omgeving 

wat bleekjes geschetst. Ook zijn de beeldspraken af en toe vergezocht of te weinig divers. 

 

Toch raad ik iedereen aan om het boek te lezen. De verhalen zijn spannend, en kort genoeg 

om de vaart erin te houden. Je wil toch wel weten hoe ze aflopen. En hoewel de auteur nog 

aan de verbetering van zijn metaforen en vergelijkingen kan werken, is de schrijfstijl beeldend 

genoeg. 

 

Het mooiste verhaal is ‘De Ring’: je kunt je inleven in de hoofdpersoon en het verhaal heeft 

een echt open einde. De beste verhalen zijn die waarin je met de personages kan 

meebewegen: wat zijn hun dilemma’s? Welke domme of slimme keuzes maken zij? Hadden 

ze wat anders kunnen doen? En wat was dan de uitkomst geweest? Dat nodigt de lezer uit tot 

zelfreflectie! 

 

Hoopvol is misschien de gedachte dat de marges in onze persoonlijke levens weliswaar smal 

zijn, maar dat de ruimte toch groter is dan we vooraf denken. Tenminste, wanneer we 

handelend optreden… Als Huinder in zijn volgende boek ons meer mee laat kijken onder de 

schedels van zijn hoofdpersonen, en inzicht biedt in hun keuzes en afwegingen, dan zet hij 

een volgende interessante stap in zijn literaire ontwikkeling. 
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