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Over de schrijver: Anthony Mertens (1946) is getrouwd met Dorothee, heeft twee
zoons, Tim en Martijn en woont in Amsterdam. Hij is recensent, promoveerde en
werkte tot 1993 als docent aan de universiteit van Amsterdam en 12 jaar lang als
redacteur bij Querido. In 2006 kwam zijn boek ‘Lezen Man!’ uit, waarin een keuze uit
essays en kritieken is opgenomen die hij vanaf 1975 schreef.

Soort boek: Autobiografisch verhaal van Anthony Mertens over de periode waarin
hij een herseninfarct kreeg. Met observaties en herinneringen aan zijn vroegere leven
die door het verhaal heen gevlochten zijn. Mertens schrijft dichtbij de ervaring,
boeiend, vlot, oprecht, zichzelf niet ontziend en met een losse toon. Dat is knap, want
het is ook een ontroerend boek, waarin de lezer deelgenoot wordt gemaakt van het
menselijk leed van een ontregeld persoon, chaotisch en emotioneel op zoek naar een
nieuw evenwicht en een door verandering van karakter –gedeeltelijk- nieuw ‘ik’. Een
literair boek ook dat, net als Bernlefs ‘Hersenschimmen’, bij je blijft en gelezen moet
worden.

Over de titel: De titel zet je aan het denken. ‘Zwaluwziek’ verwijst (volgens Bernlef)
naar een brein dat zichzelf opnieuw moet samenstellen, scherend van fragment naar
fragment. Naar zwaluwen die een nest bouwen en met strootjes en takjes door de
lucht scheren. Op verschillende pagina’s in het boek ( bijvoorbeeld pag.12, 142- 143,
265-266) geeft hij voorbeelden van ‘zwaluwziekte’. Zwaluwen zijn regelmatig op de
achtergrond aanwezig. ( pag. 127, 128) En op pag. 105 schrijft hij: ‘Er zit lente in de
lucht, de eerste zwaluwen zijn al gesignaleerd, en nu maar hopen dat het geen
misleidend voorgevoel is. Zwaluwziek, ik ben ziek van het voorgevoel.’

Korte beschrijving: In 2004 kreeg Anthony Mertens een herseninfarct. Hij raakte
aan de rechterkant van zijn lichaam verlamd en moest weer duidelijk leren spreken.
Zijn harde schijf was gecrasht. Hij werd opgenomen in het Amsterdams Medisch
Centrum (AMC), het verpleeghuis Amstelhof en tenslotte een half jaar in het
Revalidatie Centrum Amsterdam (RCA).
Het boek is een veelzijdig verslag; van een worsteling en van herstel. En ook een
getuigenis van geduld en toewijding van familie en hulpverlening. Anthony beschrijft
o.a. zijn afhankelijkheid, machteloosheid, eenzaamheid en verdriet. Hoe hij allerlei
alledaagse handelingen, als plassen, douchen, lopen, weer moest leren. Met een
scherpe waarneming beschrijft hij beschamende situaties waarin hij verzeild raakte.
Herinneringen worden daarbij ingepast. Hij vertelt over verlies en verandering van
persoonlijkheid als gevolg van het infarct. Hoe hij schold, grof in de mond werd,
racistische taal uitsloeg, maar zich net zo goed wilde bemoeien met een ‘razzia’
controle waarbij alleen Marokkanen werden gecontroleerd (pag. 278-279). Hoe hij
van een melancholicus een cholericus werd. Hij beschrijft met een niets ontziende
eerlijkheid hoe hij reageerde op vrouw, familie, vrienden, hulpverlening en
revalideren. Anthony beschrijft hoe hij ‘zichzelf’ opnieuw moet uitvinden en neemt
ons mee in dat proces. Hij verwijst ernaar met een citaat van F.M. Dostojevski uit
‘Aantekeningen uit het ondergrondse’. Hij onderzoekt zijn karakter en eigen
identiteit omdat ‘ik’ ook een beetje een ander geworden was.

Wat viel op: Wat me het meest bijbleef is het ‘Hersenschimmengevoel’, de brok in
de keel omdat je een boek hebt gelezen dat je raakt, omdat iemand kwetsbaarheid,



verlies, ’ondraaglijkheid van bestaan’ dichtbij haalt en op de een of andere manier te
bovenkomt. Ook moet ik denken aan Arthur Frank en Gerhard Nijhof die (ex)
patiënten de opdracht geven om het alledaagse en het ‘achter de coulissen’ te
beschrijven. Daar zit dit boek vol van. Ik ben ook bezig met de beschamende situatie
van niet op tijd naar de WC geholpen kunnen worden, dan maar in bed plassen en
vervolgens mopperende hulpverlening over je heen krijgen. Of het effect van
vriendelijke versus barse bejegening bij revalidatie. En ik denk na over andere boeken
van personen die een CVA kregen. Onder andere dat van Max Pam, Donner, of een
onlangs verschenen boeken van Dr. Jill Bolte.

Citaten: Pag. 26-27: “Ik was uitgeput en wilde weer naar bed, maar dat ging nu niet,
vooruit de gang maar door. Ik kwam niet vooruit; vijftig meter in 10 minuten over een
half uur zou ik in de tuin zijn. Ik moest mijn snelheid aanpassen. Wat een
ongelooflijke triomf toen ik in de tuin kwam. Hoe ik terug moest was van later zorg.
Ik hoorde klaroenen en festoenen. Voor mij alleen klonk het Magnificat van Bach, zo
imposant en feestelijk.”
Pag. 30: “Soms, midden in de nacht, kreeg ik last van aandrang, ik belde, ik kon geen
kant op, dus wachtte ik lijdzaam op de nachtverpleger. Als die niet kwam opdagen,
moest ik in bed urineren. Alle lakens nat, koesterde ik mijn droge kussen. Als hij ten
slotte kwam, moest hij me helemaal verschonen. ‘Sorry, ik was bezig,’ hoorde ik hem
binnensmonds vloeken. Soms gebeurde dat wel twee- tot driemaal per nacht. ‘Ik doe
het niet, meneer, u houdt uw plas maar op of u moet me sneller bellen. Ik ben uw
slaaf niet! Maar als hij nou niet reageerde op mijn belletje. Ik kon niets, helemaal
niets, niet eens op mijn zij liggen…”
Pag.5 1: “De schim bleek een prachtige verpleegster te zijn. Ze bleef staan kijken hoe
ik het ervan afbracht….. ’Het stinkt hier,’ ze trok een vies gezicht, haar glimlach viel
weg. ‘U moet eerst maar even onder de douche, het is niet uit te houden met die stank
hier.’ Het laatste greintje zelfvertrouwen sijpelde nu definitief weg:…”
Pag. 108: “Waar was mijn vermogen tot relativering gebleven? Zoals de hand een
autonoom systeem is dat zonder uitdrukkelijke opdracht niet kon ontspannen, zo
moest er een autonoom systeem in de hersenen zijn dat een gevoel niet losliet. Hoe
zou ik dat systeem kunnen leren zich te ontspannen? Ik moest mijn
relativeringsvermogen hoe dan ook terugvinden.”
Pag. 293: ”Je bent een eng bekrompen mannetje geworden, zei Tim, toen ik weer eens
aan het schelden was geweest. Ik dacht dat zij veranderd waren, niet ik. In hun ogen
was ik onverdraaglijk geworden, het illustreerde naar mijn gevoel dat hun oordeel
nooit anders was geweest. Ze hadden het altijd voor me verzwegen en het was goed
dat het nu eindelijk open en bloot uitgesproken werd. Zou het door mijn vloed aan
herinneringen komen dat zoiets als mijn ware ik was vrijgekomen? Onzin, volgens
mij bestond er geen ‘ware ik’, dat was meer iets voor derderangsfilosofen.”

Recensies: Door Kel Koenen (http://www.vitaal.nl/content.jsp?objectid=117323) :
Zwaluwziek beschrijft dit proces nauwkeurig, maar op lichtvoetige toon. Het boek is
ontroerend door Mertens’ scherpe observaties en de herinneringen aan zijn vroegere
leven, maar allerminst bitter. Want aan het eind van het proces wordt de balans van
zijn leven opgemaakt. Wat heeft hij verloren, maar vooral: wat heeft hij gewonnen?
Zie ook http://www.hhbest.nl/Podcast/podcast.html


