Een doorbijter
Wie kent ze niet? De mannen en vrouwen van stavast, die bij het maken van
plannen tegenslag hebben en toch doorgaan om hun doel toch te bereiken?
We noemen ze ook wel doorbijters. Ze zetten volgens een bekend
spreekwoord “hun tanden” in hun streven, waarbij ze soms door de “zure
appel moeten bijten”. Sommige van die verhalen komen via geschreven of
beeldende pers tot ons als voorbeelden van “echte doorbijters”. En het is dan de bedoeling dat
wij aan dat doorzettingsvermogen een voorbeeld nemen als ons ook zo iets zou overkomen.
Je kunt ook bijten door iemand op een onheuse manier af te snauwen als hij of zij in jouw
ogen iets verkeerd heeft gezegd of iets dat jou niet zint. En dan “bijt je hem of haar toe” dat
hij of zij niet zo’n onzin moet verkopen. Meestal hoort daar een verbeten gezicht of trek bij.
Trouwens een verbeten trek kun je ook hebben als je flink pijn lijdt en je die “pijn verbijt”. En
als je het maatschappelijk niet breed hebt, kan het zijn dat je “op een houtje moet bijten”,
omdat je niet goed te verteren hebt. En in allerlei wielerrondes hebt je ook nog echte
“kuitenbijters”. Bergen of heuvels die zo moeilijk te beklimmem zijn dat je tijdens de
beklimming steeds meer pijn in de benen krijgt en “de pijp aan Maarten” wilt geven. Dat
probeer je dan te verbijten, maar de trekken rond je mond worden steeds “verbetener”.
Es bij een kantoorbaan moet je je soms door een hele berg papier heen worstelen om een
probleem te weten te komen en daar een oplossing voor te vinden. Je moet dan flink op je
tanden bijten om een oplossing te vinden. Dat hoeft overigens niet alleen bij een kantoorbaan
zo te zijn, want ook bij een technisch probleem aan een ingewikkelde machine, moet je je
soms door allerlei problemen heen worstelen of bijten voordat je de boosdoener hebt
gevonden.
En we horen of lezen ook wel eens dat een arrestant, drugsgebruiker of andere wetsovertreder
een agent of anders soortige hulpverlener een oor afbijt, in diens hand bijt of de politiehond
bijt. Dan kunnen we gevoeglijk aannemen dat die persoon te diep in het glaasje heeft gekeken
of flink aan de coke is geweest.
En toen kwam de 24ste juni van het WK Voetbal 2014. De hele wereld
liep en zat erbij en keek er naar! Luis Suarez verviel weer eens in zijn
oude kwaal. In plaats van op zijn tong te bijten om onheil te
voorkomen, beet hij in de schouder van de Italiaanse speler Chiellinie.
Ik mag aannemen dat hij geen last had van hongerklop, zoals
wielrenners dat wel eens krijgen. Na de bijterij bij Ajax en later bij
Liverpool, zette hij nu zijn tanden in Italiaanse schouders. Maar helaas, de daar gedachte
schouderham bleek taaier dan hij had gedacht. Het gebeten schouderblad gaf niet mee, zodat
hij er zijn niet geringe tanden bijna op stuk beet en een flink wondteken achterliet. Het leek
een vette kluif, maar het was vooral een harde kluif. Zo hard zelfs, dat hij zich theatraal ter
aarde stortte en met veel gerol zijn tanden vasthield. Zou hij bang zijn geweest dat hij behalve
zijn verstand ook nog zijn tanden had verloren? Het leverde hem in ieder geval heel wat
nieuwe bijnamen en gefotoshopte portretten op.
Het was dus niet de eerste keer dat hij een aanval van kannibalisme kreeg. En je vraagt je af
wat zo’n man bezielt. Natuurlijk werd onmiddellijk zijn ongelukkige jeugd er bij gehaald.
Geen vrolijke jeugd heb ik begrepen, waar hij ook nogal eens op zijn tanden moest bijten om
niet ondergesneeuwd te raken. Natuurlijk werd er ook genetische eigenschappen ten tonele
gevoerd en de druk van het moeten presteren op dit wereldtoneel.
Hopelijk wordt er voor hem iets gevonden, waardoor hij
andermans lichaam niet gaat blijven zien als een hapklare brok en
zijn bijtlust niet kan botvieren, want het is en blijft een prachtige
voetballer. Met een ijzeren muilkorf of een lampenkap, zoals je
bij honden wel eens ziet, lijkt het mij niet zo makkelijk, want hij
zal dan geen kopkansen kunnen benutten en zal hij zich moeten
verbijten om een gemiste kans. Het zal nog flink wat doorbijten
kosten om een oplossing te vinden.
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