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'Ik vind het wat springerig', 'Denkje dat mensenjouw humor begrijpen?' en 'Wat
een nardstisch gezeur'. Dit zijn zo de reacries van mijn vrienden als ik ze de
eerdere versie van deze column laat lezen. Naarmate de apps binnenkomen uit
mijn old boys vriendengroep, voel ik me langzaam woedend warden. Zelfkunnen
ze helemaal geen ruk, maar mij afkraken gaat ze goed af, geweldig gedaan
jongens. Profidat lezers van De Psycholoog, dit gaat een mooijaar warden,
gelukkig kunje deze column overslaan!

Maar oke, ik begin wel opnieuw. Hoe schrijfje eigenlijk een column? En wat is
mijn doel ermee? Ofbelangrijker: wat is een interessante column voor delezers?
Ik raak een beetje in paniek. Had ik toch iets beter moeten nadenken voor ik het
aanbod van hoofdredacteur Vittorio aannam? Als ik eerst eens wat tips ging lezen
over hoe je een goede column schrijft? Maarkan ik dan nog wel een autfaentieke
column schrijven, een stuk vanuit mijn zelf, of ontwikkel ik daannee een soon
Superego dat voor altijd op mijn schouders zit en met me meekijkt of de column
wel aan alle stijleisen voldoet? Ah, hiermee heb ik toch alvast twee temien
gebmikt die aansluiten bij de doelgroep. Goed bezig Harold!

'Wat vindje nou zelfgoede columnisten?' vraagt redacteur Geertje. Ik spreek
haar voor het interview dat in hetj anuarinummer komt om me als columnist te
introduceren. Goede vraag. In ieder geval niet degenen die overal tegenaan
schoppen of die heel grappig laten zien hoe dom mensen zijn. Of columnisten die
in September weer beginnen over Zwane Piet en in maart over het koningshuis.
Degene die mij het meest raakt, is Aleid Tmijens van de Volbkrant. Dat heeft
waarschijnlijk vooral ook te maken met haar onderwerpen: literatuur en
onderwijs. Maarja, wanneer lees ik nu nog?

Tja Harold, jij kleine nardstjewilde columnist warden, maarwathebben de
lezers van De Psycholoog metjouw zoektocht en hobby's te maken? De deadline
nadert, niet zenuwachtig warden nu. Met een wijntje erbij komje er wel. Wat
vinden psychologen boeiend? Mensen en menselijk gedrag... thuis en op de
werkvloer... tja, daar zijnjullie mee bezig. War kan ik daarover zeggen? Wat
begrijpen we over de onderliggende oorzaken van complex gedrag? Wat weten
we over de neurochemie en de cognitieve functies die gedrag mogelijk maken? 0
jee... ikvoel een cursus neurowetenschappen opkomen, maar dan in een column
geperst, daar zit echthelemaal niemand op te wachten.

En als ik her nu alleen ga hebben over de grote thema's van het leven: liefde en
de dood? Daar heb ik wel wat over te melden, vrees ik. Ditjaar heb ik afscheid
moeten nemen van mijn vader. Wat betekende hij voor mij? Oei... hoeveel moet
ik hier eigenlijk van mezelfbloot geven?

Ik moet er nog eens goed over nadenken. Daarbij moet ik ook nog tijd
overhouden om nieuwe vrienden te vinden. Idioten, om zulke apps te sturen.
Uiteindelijk staje er aUeen voor, maar her komt wel goed. Mijn februari-column
wordt vast geweldig.


