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ALYSSA AKKERMAN

Woningnood

Tussen de balken van het splinterende plafond zat een
spin in zijn web te wachten. Hij moest vanochtend een
merkwaardig caleidoscopisch uitzicht hebben gehad.
Ik was nog steeds naakt, Merel had alleen een handdoekje over mijn kruis gelegd, ze vond dat mannen er
niet mee te koop moesten lopen.
Ze lag met haar hoofd op mijn borst, betastte mijn
navel en zei: ‘De man die het meeste navelpluis uit
zichzelf heeft gepeuterd staat in het Guinness Book of
Records, wist je dat?’
Ze wist echt alles. Ik tilde mijn hoofd op. ‘Blijf alsjeblieft, ga niet terug. Ik zweer dat ik niet zonder je
kan.’ Ik moest een huis.
‘Lukt niet, weet je toch? Hoe graag ik het ook wil.
Kees, echt, als je een huis had stond ik morgen met
m’n zooi op je stoep. Per bakfiets als het moet. Nieuwe
baan heb ik zo, poliepen zijn overal.’
Ik had geen huis. Geen appartement. Geen studio.
Geen kamer. Zwolle stond in de woningnood-topvijf.
Ik had nog geluk dat het voorjaar was, het tuinhuisje
was onverwarmd. Volgens het weerbericht ging vandaag de zon schijnen.
‘Kom, we gaan opstaan. Je moeder is vast wel klaar
in de badkamer.’ Merel was altijd zo vroeg kwiek. Ze
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schudde zich uit en rekte haar donsharig nekje lenig
naar rechts en naar links. Onze anderhalve vakantieweek was bijna voorbij, overmorgen was weer een
normale werkdag waarop ze als verpleegkundige met
slangetjes in de weer zou zijn op de afdeling darmonderzoek. Na tien dagen samen hadden we een routine opgebouwd. Merel propte moeizaam het dekbed
in een net dat aan het plafond hing en ik trok de lakens van het ronde bed uit de koopjeshoek van Ikea.
Een stom idee, een miskoop, een vogelnest waar elke
nacht onze kussens uit vielen. Ze kantelde het eettafeltje rechtop en zette de stoel erbij.
Met gewassen haren en een dekentje om zich heen
zat ze gehurkt op de stoel. Ze zag er zo lief uit. Zo onschuldig. En zo lekker, zelfs nu ik alleen de brug van
haar neus zag en de bruine ogen waar ze me mee betoverd had. Ik stak mijn hand uit en streelde haar buik
onder het dekentje. Het was onmogelijk om van haar
af te blijven. Ik wilde haar zwanger maken. Ik moest
een huis met een extra kamer.
Mijn baan bij De Fundatie, een gelukstreffer, was mijn
droombaan. Als kind wilde ik al in een museum werken. Ik draaide drie rondjes op mijn bureaustoel en
pakte mijn waterfles. Water zou goed zijn voor de concentratie. Ik moest me bezighouden met de samenstelling van de expositie ‘Kunst uit de Lucht’, maar
de helft van de tijd was ik aan het zoeken naar een
huis. Ik moest er alles voor over hebben bij mijn Merel te kunnen zijn, mijn schat, mijn lief, mijn lot uit de
vriendenloterij, zonder haar zou ik geen lucht krijgen.
8

Ik werd ziek als ik haar vier dagen niet zag, ’s nachts
draaide ik rondjes in mijn lege nest en dacht aan haar.
Ze was bij me naar binnengekropen om nooit meer
weg te gaan. Sinds een jaar woonde ze samen met
twee coloscopiecollega’s in een Amsterdamse pijpenla had ze verteld, met muren van sigarenkistjeshout.
Ik moest een huis van fatsoenlijk steen.
Zoals elke werkdag fietste ik met een grote omweg een nieuwe route naar huis. Af en toe stopte ik en
noteerde in mijn opschrijfboekje woonruimtes die er
leeg uitzagen, verlaten kantoren, vervallen schuren,
lege restaurants. Morgen zou ik via internet weer jagen op eigenaren of beheerders. Ik kneep in mijn remmen. Ik zette mijn e-bike op slot en hield mijn adem
in. Aan de overkant stak een sleutel in het slot van een
groene voordeur. Ik belde aan. Drie keer. Niemand
kwam. In de brievenbus zat een harige tochtstrip, ik
stak mijn hand er voorzichtig in, het voelde aangenaam. De sleutel liet zich moeizaam omdraaien, alsof slot en sleutel stijf waren geworden van het lange
wachten. De deur schoof gretig open en veegde een
stapel post weg. D.D. de Hoop, stond er op de enveloppen, en het oudste buurtkrantje dat ik kon vinden was
drie maanden oud. Ik liet mijn schoenen beneden in
de hal, het was een bovenwoning met zacht tapijt op
de trap.
Overal massief eiken meubels, oranje gordijnen en
behang met cirkels. Knus. In de keuken een deur naar
de badkamer. Gedateerd, maar daardoor juist weer
mooi. Er was een kleine slaapkamer rechts, en een
grote links, met een ruim rechthoekig bed met een
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gepunnikte sprei. De tijd had hier stilgestaan. Ik nam
een aanloop, dook op het bed en veerde vijf minuten
na. Dit kon geen toeval zijn! Zoekt en gij zult vinden,
de aanhouder wint, eenieder krijgt wat hij toekomt.
Ik zocht een vuilniszak, gooide asbakken vol peuken weg en haalde de koelkast leeg. Het was duidelijk.
Dirk de Hoop was dood en zijn huis stond leeg. In deze
tijd van woningnood was het misdadig om zo’n mooi
huis, geschikt voor een stel, eventueel met kind, onbewoond te laten.
Ze was niet met een bakfiets gekomen, ze had alleen
haar gewone rugzak mee. Ik had niets verklapt, al had
ze op het perron wel aan me kunnen zien hoe opgewonden ik was.
‘Waar gaan we heen?’
Ik trapte door, Merel zat achterop, het was zwaar
zo tegen de harde wind in. Handig tikte ik de fiets naar
turbo. Ik klopte op de rechterachterzak van mijn broek
en riep opzij: ‘Voel dan.’
Haar lange vingers wroetten in mijn zak en haalden de sleutel met de klavertjeviersleutelhanger tevoorschijn.
‘Nee! Heb je een huis?!’
Kijk, dat directe, daar hield ik van. Bij nummer negenentwintig remde ik en liet haar afstappen. Ik wees
naar het naamplaatje dat ik zelf had gemonteerd. Kees
en Merel Kool-van Dam.
‘Ja, hallo! We zijn niet getrouwd!’ Ze probeerde
verontwaardigd te klinken, maar haar lach liet haar
tanden drogen in de wind.
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‘Schoenen uit, overal vloerbedekking.’
Ze trippelde de trap op, ik droeg haar rugzak. In
elke ruimte bleef ze staan en draaide haar nek. ‘Nogal
bijzonder,’ zei ze.
‘De vorige huurder is dood, een oude man. Ik
mocht het huren als ik al zijn spullen overnam en het
huis opruimde. Fantastisch, hè?’ Ik had vuilniszakken
weggebracht en het aanrecht schoongewreven.
‘Jeetje.’ Ze liep heen en weer en zette alle ramen
open. ‘Ik kan die man nog ruiken. Heb je het hier wel
schoongemaakt?’
‘Geweldig huis, hè? Kom. Grote slaapkamer.’ Ik
pakte haar hand, die koudbloedig als een eendenpoot
aanvoelde, en nam haar mee. ‘Je kunt door dit raam
naar het platje, een dakterras!’
‘Zijn dat jouw lakens?’
‘Nu wel.’
‘Heb je ze gewassen?’
‘Waren schoon.’
Haar lichaam voelde buigzaam, ik kon haar gemakkelijk door het raam tillen, naar buiten, naar het
fantastische uitzicht op een stukje van de Peperbus. Ik
wreef haar hand warm.
‘Wil je nou zeggen dat je in een bed slaapt waarin
iemand is gestorven?’
‘Die man is ergens anders doodgegaan.’
‘Waar dan, ziekenhuis?’
‘Denk het. Kijk nou! Nee, niet beneden, dat is alleen
maar een doodlopend steegje, je moet hier kijken.’ Ik
wees naar de punt van de toren en trok haar verder
mee het dakterras op.
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Ze keek niet naar de toren, ze keek naar mij. Haar
bruine ogen waren halfgesloten. ‘Ik weet niet, Kees.’
‘Hoezo? We hebben een huis! Met extra kamer! We
kunnen naar de Ikea gaan als je wil. En onze nestgeur
komt vanzelf.’
Haar hand werd niet warm. De kilte sloeg naar mij
over. Er lag een koude steen in mijn buik, alsof ik een
wolf was die voor de gek werd gehouden. ‘Hoezo ben
je niet blij?’ Ik begon te zweten.
‘Ik ga altijd op mijn gevoel af.’
‘Ja, en?’ Ik sloeg mijn armen om haar heen en
drukte haar tegen mijn borst om mijn woest kloppende hart tot rust te duwen.
‘Het ruikt hier verkeerd en jij ruikt ook niet lekker
trouwens. Laat me los.’
Ik snoof, maar rook niets. Ik wilde haar niet loslaten. Mijn schat mijn belofte mijn Merel mijn leven. Ze
schudde lief, haar zachte haren kietelden mijn kin en
ze moest alleen even wennen.
‘Nu loslaten en de bel gaat, hoor dan.’
Ik draaide mijn hoofd, het waaide nog steeds hard,
Merel duwde tegen me aan en ik was duizelig. Ik begon te wankelen, te kantelen, te kenteren, ik viel. Zelfs
de wind leek in slow motion te blazen enNu hoorde ik de bel ook. Het dakterras was leeg. Ik
stond op, liep naar het raam en klom de slaapkamer
weer in. Eén trap naar beneden, achter Merel aan. Ze
was er niet. Nog een trap omlaag, fijn zacht tapijt. Ik
deed de voordeur open. Een bezorger, met de nieuwe
koffiemachine, deed zijn oordopjes uit.
‘Alstublieft.’
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Ik nam de doos aan. ‘Heb je een meisje naar buiten
zien rennen? Zacht haar, bruine ogen, zonder schoenen?’
‘Nee. Niemand. Ik dacht alleen dat ik iets hoorde.
Hij keek de straat in. ‘Piepende remmen of zo.’
Ik keek links en rechts de brede straat in. Er was
niets te zien.
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ALISSA VAN DEN BERG

De Patiënt

Niemand werd mijn kamer zo binnengerold als Bernard Bleijboom: met een wanhopig, van pijn doortrokken gezicht en draaiend, jammerend en hoestend. Terwijl een zuster hem in de lege plek tegenover
mij schoof, liep een dunne man met vraagtekens van
wenkbrauwen synchroon met het bed. Geen moment
liet hij de hand van de zieke los. Het was bijna een
nieuwe vorm van dansen: de ‘lig-looptrot’.
Mijn tijd in de weken daarvoor kon je inklappen tot
één lange vage dag die ik dobberend doorbracht in een
bad van morfine. Er viel weinig van te herinneren – er
was geen activiteit, eerder een actief niksdoen.
Er was maar één ding dat ik nog goed kon, en dat
was kijken. Naar buiten, waar levens doorgingen en de
winterse lucht als groot dekbed voorbijdreef – ik was
dankbaar voor mijn plek naast een raam. Ook naar
mijn medepatiënten kon ik eindeloos koekeloeren. En
dus was Bernard, met zijn champignonneus en haarloze blozende wangen, een welkom object.
Hij kwam binnen op een dinsdag om 09.11, ik had
net mijn ochtendkoffie op – cafeïne die in het niets
verdween. ‘Dit is Bernard Bleijboom,’ zei de verpleegster tegen mij en de twee andere longpatiënten op de
kamer. What’s in a name, dacht ik, tilde zwakjes mijn
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hand op en glimlachte. Meer zat er niet in: mijn stembanden waren buiten gebruik; er leek een kleed van
papier maché overheen te liggen.
Niet dat het uitmaakte, want Bernard sloeg geen
acht op me. Hij was te druk met ‘last hebben’. Maar
waarvan? Eigenlijk wilde ik alles weten, maar zoiets
vraag je niet in het ziekenhuis. Het moest serieus zijn,
anders was hij hier niet.
De standaardprocedure werd afgedraaid. Tussen
het hoesten door onderging Bernard gewillig zijn gezondheidschecks – zuurstof, temperatuur – en beantwoordde vragen met zuinige stem en bezorgde
kleine ogen. Zijn vriend stond aan het raam en leek de
bevindingen aan iemand door te appen.
Daarna lieten de zusters ze alleen. ‘Zijn al mijn
spulletjes mee?’ vroeg Bernard. Zijn vriend pakte de
weekendtas, ritste die open en liet tevreden de inhoud
zien. Het enige wat mijn kersverse medepatiënt zei,
was: ‘En mijn pantoffels dan?’
Wat ik daarna observeerde, vond ik vreemd, zelfs in
mijn wazige ogen. Waren er mensen bij Bernard in
de buurt – iemand van de verpleging, een familielid
of zijn vriend, die een paar keer op en neer ging voor
versnaperingen, roddelbladen en ‘zo’n lekkere cappuccino van beneden’ – dan begon hij zwaar te hijgen
en gorgelen en hoestte hij werkelijk met alles wat hij
in zich had. Maar was er niemand? Dan was er weinig
met hem aan de hand.
Tegen twaalven ging zijn vriend naar huis. Hij was
nog maar nauwelijks vertrokken of Bernard sit-up15

te omhoog, bediende zijn bed in zitstand, klopte zijn
kussen op, zette de tv aan en zapte rustig naar een
praatprogramma. Niets dat ook maar in de verte deed
denken aan de longfanfare die hij daarvoor nog had
afgestoken.
Op dat moment gaf ik hem nog het voordeel van de
twijfel. Ik ken het ook wel: met mensen om je heen ben
je soms een karikatuur van jezelf. Uitbundig hardop
lachen doe ik bijvoorbeeld nooit in mijn eentje. En als
ik beleefd wil zijn tegen een buurman of kennis, voel
ik soms daarna ook aan mijn gezicht dat het een toneelstukje was.
Maar Bernard bezat de capaciteit zijn leed echt
‘aan’ en ‘uit’ te zetten. En hij leek het juist ‘aan’ te
zetten bij mensen die het beste met hem voor hadden;
die graag wilden dat hij beter werd en lekker naar huis
kon, zoals iedere patiënt wil, zeker die op de godvergeten longafdeling.
Die middag zat Bernard er heerlijk bij op zijn zacht
verende matrasje, de middagzon als een warme
handdoek om hem heen. Stipt om 16.00 kwamen de
zusters binnen met de koffiekar – ik weet de tijden zo
precies omdat de eet- en drinkmomenten de hoogtepunten van mijn dag waren, eromheen waadde ik
door morfinemodder. Terwijl ik aanstalten maakte
om mijn bedbediener erbij te graaien en mezelf omhoog te werken, draaide mijn overbuurman zich snel
op zijn zij, kneep zijn ogen dicht, drukte zijn armen
tegen zijn borst en zette een oorverdovend blazerskwartet in, wat hij nu geraffineerd afwisselde met een
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grom die ik in mijn eigen keelhaartjes voelde trillen.
Bijna zei ik er iets van. Maar, wie ben ik? Misschien
heeft hij iets dat in vlagen komt en gaat, ik had weleens gehoord van koliekpijnen – kon dat in je longen?
De zusters keken elkaar aan en handelden meteen:
‘Meneer Bleijboom, hoeveel pijn heeft u op een schaal
van 1 tot 10?’, ‘Kunt u ons horen?’, ‘We geven u nu
wat extra pijnstilling’, ‘Wilt u wat drinken?’, ‘Of misschien wat eten?’.
Nadat hij was bijgekomen en zich aan lekkers had
laten helpen, verdwenen kar en zusters weer door het
gat van de deur en ging hij direct weer over tot zijn
orde van de dag. Bed omhoog, gezicht op neutraal, nu
met een dampend theetje naast zich.
Tegen de avond kreeg Bernard een sms. Er stond vast
iets in als ‘ik ben er bijna’, want hij begon meteen
voorbereidingen te treffen. Hij stapelde zijn vele bekertjes op, gooide ze weg onder zijn nachtkastje. Deed
zijn lamp uit, manoeuvreerde zijn bed in ligstand en
ging zelf met zijn rug naar de deur liggen.
Kort daarop stapte de man binnen die eerder nog zo
lief de lig-looptrot met hem had gedaan. ‘Lieve lofje,’
zei hij zalvend. Bernard deed of hij net wakker werd,
wreef ostentatief in zijn ogen en piepte: ‘Hoe laat is
het?’
‘Half acht. Blijf maar liggen hoor. Ik kom even hallo
zeggen. Weten ze al meer?’ ‘Niks,’ zei Bernard, waarop hij begon te huilen. Nee, grienen is het woord.
Er viel een stilte. Door een vlies van pijnstilling
heen hoorde ik het leren jack kraken van de vriend die
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Bernard over zijn gladde hoofd streelde.
Toen stapte de zuster binnen. ‘Dag Anton, goed dat
u er bent’ – ze drukte hem stevig de hand. ‘Ik kan u
beiden geruststellen.’ Ze keek Bernard aan. ‘De foto
zag er prima uit, dus geen zorgen. Gewoon een zware
griep. Als u zo stabiel blijft, mag u morgen naar huis.’
Bernard kwam half overeind en riep schor: ‘Stábíel?’
Anton legde zijn hand op de rug van zijn vriend en
begon cirkels te wrijven, steeds grotere. ‘Rustig. Ik
ben bij je. We gaan leuke dingen doen samen. Dan ben
je zo weer opgekikkerd.’
‘Kijk, is dat niet fijn om te weten?’ zei de zuster tegen Bernard, maar die was alweer gaan liggen, draaide zich om en legde zijn handen voor zijn gezicht. ‘Als
u geen vragen heeft, loop ik naar de volgende patiënt.’
’s Nachts lag ik weer te duizelen, de lichten waren uit.
Anders dan mijn overbuurman vond ik het heerlijk om
me ongezien te voelen. Dan kon ik nadenken over wat
er allemaal gebeurde, al ging dat nadenken als lopen
in appelstroop.
De klok boven de deur gaf 03.50 aan toen Bernard
zijn telefoon pakte. Scherper dan overdag zag ik in
het blauwe schijnsel van zijn scherm zijn onschadelijk ronde profiel. Hij bewoog met zijn vingers over het
scherm, legde de telefoon aan zijn oor, wachtte even,
en fluisterde toen: ‘Gert, met mij.’
Daarna ving ik ongeveer het volgende op, met korte tussenpozen:
‘Slecht. Je moet me komen halen. Morgen.’
18

‘Ik kan het niet meer rekken.’
‘Ook al geprobeerd.’
‘Daar is het nu te laat voor.’
‘Beloof je het?’
En hij sloot af met een samenzweerderig: ‘Als jij
mijn dingemans meeneemt stappen we in en kijken
we gewoon nooit meer terug.’
De volgende morgen om 07.00 kwamen de zusters, ik
werd gewassen als een baby. Vlak daarna verscheen
er een man met een smal hoofd en een rand pluizig
oranjebruin haar in de deuropening. Hij bracht een
rolstoel mee waar Bernard zich in liet zakken terwijl
hij oudemannengeluiden uitstootte. ‘O Bernie,’ zei de
man, ‘jij moet snel in een lekker warm bad.’
Onderweg naar de deur keek meneer Bleijboom mij
plotseling aan. Zijn blik was scherp, en hij fluisterde:
‘Geniet ervan. Zo goed krijg je het niet meer.’
Nog lang nadat hij weg was voelde ik een grijns op
mijn gezicht staan.

19

BAUKE VERMAAS

Hals

Tegelijk met het geluid is er de geur. Haarlak. Bij de
open slaapkamerdeur tilt Ralph de cellokoffer op zijn
schouders. Jelena zit voor de spiegel en zet haar haren
vast met royale wolken lak. Het prikt in zijn neus en
hij wil niet kijken, maar hij kijkt. Naar de nek die langer lijkt door het opgestoken haar, de ranke handen
die zacht maar trefzeker het kapsel beroeren. Waar
het haar te veel meeveert, spuit ze nog een wolk lak.
Daarna pakt ze de bus met glanslak. Ze sluit haar ogen
en spuit royaal over haar gebeeldhouwde kapsel, haar
gezicht en hals, en zelfs tussen haar borsten. Ralph
schudt zijn hoofd. Zijn hand in zijn broekzak omklemt
het handvat van het oestermes.
Haar handen, haar hals. Hij was op slag verliefd geweest toen hij Jelena voor het eerst had zien spelen.
Haar linkerhand streelde en kietelde de snaren, haar
rechterarm met de strijkstok leek de cello beurtelings te omhelzen en af te ranselen. Haar slanke nek
was verwikkeld in een vurige dans met de al even ranke hals van haar instrument. Zoals zij de cello leek te
beminnen, zo wilde Ralph door haar bemind worden
en dat ontstak een onverwachte daadkracht in hem.
Na dat eerste concert had hij Jelena opgewacht bij de
20

artiestenuitgang en twee weken later had hij zijn auto
op de privéplaats in de parkeerkelder bij haar appartement gezet en was bij haar ingetrokken. Hij bracht
haar naar elk concert en wachtte in de zaal of op een
krukje in de coulissen terwijl zij zich overgaf aan de
cello. Als het instrument veilig in de koffer zat, mocht
hij die dragen.
In hun begintijd was Jelena meestal bereid om na
afloop van een concert ook Ralph te bespelen, maar
langzamerhand begonnen gewoontes van voor hij bij
haar woonde in de weg te staan. Het eten van oesters
na een concert bijvoorbeeld. Ralph haatte oesters,
maar het zicht op Jelena’s hals onder haar concertkapsel maakte veel goed. Hij werd er bedreven in de lelijke
schelpen te openen. Soms mocht hij de weke inhoud in
haar mond gieten terwijl hij haar naakte nek streelde.
Na een jaar deed ze hem het oestermes cadeau.
Als er geen concerten waren, bleef Jelena’s hals
verborgen. Zelf verborg ze zich ook steeds vaker en
steeds langer. Ze hield de muziekkamer voor Ralph
gesloten als ze studeerde. Uit nieuwsgierigheid had
hij een keer door het sleutelgat gegluurd. En nog eens.
Inmiddels zat hij bijna altijd op zijn knieën voor de
deur als zij daarbinnen was. Meestal zag hij slechts een
stuk van de cello en haar rechterhand die de strijkstok
over de snaren stuurde, maar soms zat ze in een andere hoek van de kamer en zag hij haar helemaal. Hij
ontdekte dat Jelena thuis nog intenser opging in het
sensuele spel met haar instrument dan op het podium. De keer dat hij haar zag studeren met opgestoken
haren, was er bij hem iets geknapt.
21

‘Jelena? Ik loop vast naar beneden.’ Op weg naar de
voordeur kijkt Ralph op zijn horloge. Tien minuten,
elf misschien. Jelena’s ritueel is onwrikbaar. Na de lak
volgt een korte meditatie en dan is ze klaar om te vertrekken.
In de garage legt Ralph de cellokoffer voorzichtig achter in zijn auto. Hij legt het oestermes ernaast.
Acht minuten. Hij ritst de koffer open. Het gevlamde
hout glanst in het licht van het kofferbaklampje. Hij
aait met zijn linkerhand de bolle buik van het instrument, en volgt met zijn rechterwijsvinger de rondingen van het klankgat. Langzaam kruipen zijn handen
langs de toets omhoog. De snaren trillen nauwelijks
hoorbaar als hij de hals met beide handen omklemt.
Hij streelt met zijn duimen de snaren terwijl hij verder omhoog glijdt naar de krul. Zachte trillingen resoneren in de buik van het instrument. Vierenhalve minuut. Ralph ligt half over de cello heen. Hij bevoelt de
stemknoppen en de welvingen van de krul alsof het de
draaiingen in Jelena’s opgestoken haar zijn. Met zijn
rechterhand glijdt hij weer naar beneden en tast naast
de koffer naar het mes.
Drie minuten, het is nu of nooit. Hij komt overeind,
haalt diep adem en steekt het oestermes met kracht in
het hout. De klankkast trilt en het mes trilt mee. Het
zit zo vast dat hij moet wrikken om het los te krijgen.
Er zit een kleine, splinterige barst naast het klankgat. Twee minuten. Opnieuw steekt hij het mes in het
hout. Het knerpt en splijt van onder tot boven. Als
hij het mes lostrekt, raakt hij de E-snaar die een ijle
toon voortbrengt nu het hout niet mee resoneert. Nog
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één keer laat Ralph het mes neerkomen, vlak naast
de kam. Eén minuut. Hij laat het mes zitten en trekt
de klep van de cellokoffer omlaag. De laatste klanken
vervagen als hij de rits sluit.
Bij de artiesteningang waar hij Jelena ooit voor het
eerst opwachtte, hangt Ralph de cellokoffer voorzichtig over haar schouders en kust hij voor de laatste keer
haar hals.
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CHRIS KOK

Doen, durf en de waarheid

De eerste verhalen die Elsa blootlegt zijn die van
haarzelf. Ze organiseert een tentoonstelling in haar
appartement. Ze heeft alle deuren verwijderd. Bezoekers kunnen naar hartelust spieken, gluren en afluisteren. Een laptop toont een banale zoekgeschiedenis
en tabs vol favoriete porno. Een tv staat afgesteld op
een kijklijst vol smakeloze realityseries. Een telefoon,
niet beveiligd met code, staat vol slecht belicht naakt,
wanhopige

Tinder-versierpogingen,

en

dronken

stemopnames waarin idiote ideeën worden gedicteerd
met de gravitas van een oud-Griekse filosoof. In de
badkamer: gelige tegels vol schaamhaar en schimmel,
een zalfje voor een schrale anus. Op het toilet: een pot
vol remsporen, een van slordig ingepakte tampons
overvloeiend vuilnisbakje met daarop kruiswoordpuzzelboekjes, elke pagina slechts half ingevuld. Een
gangkast vol nooit gebruikte sportapparatuur, een
keuken vol lege vodkaflessen en een gebrek aan afvalscheiding. Een slaapkamer vol vies ondergoed, veel te
lang geleden verschoonde lakens, muffe handdoeken
en een nooit geschilderd hoekje omdat de verf op was.
Onder de matras, voor wie nieuwsgierig genoeg is, de
heilige graal: haar dagboeken, beginnend op de lagere school. Wie meer wil, kan het krijgen. Elsa is zelf
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aanwezig, en je mag haar alles vragen. Ze loopt rond,
naakt, maar heeft het niet koud. Ze baadt in de warmte
van de blikken en het blozen.
Bezoekers komen in groten getale; de recensies zijn
lovend. Na Elsa’s enthousiasme volgt de gebruikelijke
leegte. Ze moet door. Het moet groter. Maar hoe? Alles
is blootgelegd. Ze heeft geen geheimen meer over.
Ze sloopt een biechtstoel uit een oude kerk en
plaatst deze op een parkeerterrein tegenover het
hoofdkantoor van de

aivd.

Wekenlang komt er een

stroom bezoekers op af. Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring onthullen zij hun lichaam
en vervolgens hun diepste geheimen. Elsa luistert
vanaf de andere kant van het rooster, zonder enige
objectiviteit. Ze lacht, huilt, schrikt en oordeelt. Aan
het eind volgt in plaats van weesgegroetjes een tweede contract. Weinigen lezen dit. Ze voelen zich lichter,
maar hebben het koud.
De video’s verschijnen op haar website, elke dag
een. Elsa sluit zichzelf op, ze kan niet meer naar buiten. Voor haar deur staat een groeiende massa woedende mensen. Ze gooien stenen. Elsa timmert de
ramen dicht. Ze leeft in het donker, van een haastig
aangelegde voorraad blik- en droogvoer. En vervolgt
haar project.
Ze kruipt achter de laptop en hackt kennissen,
vrienden, familie. Wachtwoorden zijn makkelijk te
raden. Combinaties van verjaardagen, namen van
partners, huisdieren. Alles wat ze vindt, publiceert ze.
Haar telefoon neemt ze niet meer op, maar de waterval van achtergelaten berichten speelt ze af als favo25

riete platen en de mails leest ze steeds opnieuw.
Elsa wordt onthaald als held en verguisd als verrader. De menigte op straat groeit, maar ook vormt
er zich een cultus van extremistische aanhangers, die
proberen te leven zonder leugens. Ja, ik heb kleingeld;
nee, je krijgt het niet. Ja, je lijkt dik in die broek. Nee,
ik heb geen zin om naar je baby te komen kijken. Bruce
Willis is in die film al de hele tijd dood. Ik peuter in
mijn neus en eet het op. Ik ben niet je vader. Ik wil hier
niet zijn.
Families vallen uiteen, vriendschappen worden
verwoest. Ontslag. Arrestatie. Moord. Dit is de kracht
van de waarheid. Dit is de wereld zoals zij moet zijn.
Geen moeders die zeggen op zakenreis te zijn terwijl
ze in bed liggen met de buurman. Geen vaders die vodka drinken uit een thermosfles met een smileysticker.
Geen mensen die zeggen dat ze van je houden, en dan
weggaan zonder een woord. Geen reclame die in koeienletters belooft wat het in mierenschrift relativeert.
Geen nabewerkte beelden, geen strakgetrokken zang.
Geen deepfakes, geen nepnieuws. Waarheid. Hard.
Naakt.
Elsa is verslaafd. Ze wil meer. Ze ontsnapt de stad.
In een hutje in het bos verliest ze zich in de wereld van
cybersecurity. Ze hackt bedrijven en legt hun misstanden bloot. Ze hackt regeringsinstanties en lekt
gevoelige documenten die kabinetten doen vallen.
Onder haar vingertoppen breekt de oude wereld in
stukken, en ontstaat er een nieuwe uit het puin.
Op een dag ligt er een envelop op haar mat. Op de
voorkant staat alleen haar naam.
26

Elsa krijgt nooit post, niemand weet dat ze hier
woont.
In de envelop zit een briefje en een paar postzegels
met hartjes erop.
De Waarheid ligt niet in woorden, in getallen. Voor de
Waarheid draag je het hart op de tong.
Een van haar fans, misschien? Eentje die net zo
goed is in verborgen zaken boven water halen?
Elsa heeft in haar jaren op de academie genoeg geëxperimenteerd met psychedelica. Een lsd-trip kan ze
wel aan. Misschien is het tijd voor een kleine vakantie.
Ze heeft hard genoeg gewerkt.
Ze legt een postzegel op haar tong.
Het is geen lsd. Het is een miljoen maal sterker. Ze
ziet de wereld zoals hij echt is. Het briefje had gelijk:
er zijn geen woorden die haar ervaring kunnen vatten.
Haar perceptie van de realiteit blijkt een totale fabricatie.
Drie dagen later ontwaakt ze uit haar trip. Ze belt
meteen de politie en enkele uren later wordt ze opgehaald.
Op het bureau leggen ze haar een bekentenis voor.
Ze hebben hem al voor haar geschreven. Elsa leest.
Geen woord van gelogen. Ze glimlacht en vraagt om
een pen.
Voordat ze tekent, stipuleert ze één voorwaarde. Ze
wil niemand meer zien. Ze wil geen boeken, geen internet, geen radio of tv. Ze wil geen raam. Ze wil een
witte kamer. Geen ruimte voor interpretatie.
Ze krijgt haar wens. Voor de rest van haar leven
staart ze naar een witte muur. Ze doet haar uiterste
27

best om zich niet af te vragen wat de ware kleur is.
Room? Dons? Parel? Sneeuw? Gebroken?
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CHRISTINE GEENSE

Ik ben het

Toen Lauren wakker werd, was ze ineens negentig
jaar oud.
Al had ze wat haar betreft ook honderd kunnen zijn,
of achtenzeventig – haar precieze leeftijd ontdekte ze
pas dagen later op het etiket van een pillendoosje.
Ze merkte het aan de manier waaróp ze wakker
werd. Alsof ze boven kwam drijven vanuit een diepte die van plan was geweest haar onder te houden.
Ze voelde het aan de vertraging waarmee haar lijf de
wens van haar hoofd om uit bed te komen volgde. En
tenslotte zag ze het, in het felle tl-licht van de badkamerspiegel: de verticale groeven over haar wangen,
haar oogleden als schaduwdoeken boven een waterige
blik.
Natuurlijk was ze in paniek, wat denk jij. Ze was
naar bed gegaan als een dertigjarige. Een uur te laat,
zoals gewoonlijk, en met het gevoel dat ze iets vergeten was. Ook zoals gewoonlijk.
En nu was ze gek geworden.
Niet gek, hield ze zichzelf voor. Ze bracht haar gezicht dicht bij de spiegel, bewoog met haar duimen
haar laaghangende oorlellen. Een soort neurologische
disconnect. Dat was het. Ze moest een paar keer over het
scherm vegen voor ze haar telefoon ontgrendeld had.
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Sarah nam met vragende stem op.
‘Hee, ik ben het,’ zei Lauren, en ze schrok van het
schrapende geluid dat uit haar keel kwam.
‘Met wie spreek ik?’ vroeg Sarah.
‘Hoor je mij?’ vroeg Lauren.
‘Ja, ik hoor u.’
Lauren haalde haar telefoon van haar oor, keek
ernaar, draaide ’m rond in haar handen. Dit was toch
haar telefoon? ‘Mevrouw?’ hoorde ze, voordat ze na
hard en herhaaldelijk drukken eindelijk wist op te
hangen.
Ze moest naar Sarahs verjaardag.
De kleren van gisteren hingen over een stoel. Ze
trok ze aan en ging voorzichtig de trap af, met beide
handen aan de leuning. Ze raapte gauw wat spullen
bij elkaar, trok haar leren jack aan en stapte naar buiten. Op de stoep voor haar deur lag een laagje verdorde bloesems. Een bezorgscooter scheurde rakelings
langs.
Ze pakte haar fiets en probeerde weg te komen.
Maar ze durfde haar voet niet los te maken van de
grond. Bij elke hobbel dacht ze dat ze ging vallen. Ze
parkeerde haar fiets op de hoek en vervolgde haar weg
lopend in kleine, vastberaden stappen.
Het park lag aan een drukke weg nabij een evenzo
druk kruispunt. Ze was nog maar net begonnen met
oversteken toen het groene licht begon te knipperen.
Een hand omvatte haar elleboog. ‘Pas op hoor, mevrouw,’ zei een jongensstem – samen waren ze in een
paar stappen aan de overkant – ‘want ze rijden hier
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zó over u heen.’ De jongen glimlachte haar beleefd
toe. Hij was geen jongen, zag ze nu, maar een man van
haar leeftijd. Lauren bedankte hem. Hij tikte met twee
vingers tegen zijn slaap en liep soepel weg.
Bij de zuidingang van het park ging ze even zitten
op een bankje. Alles deed zeer: haar longen, haar onderrug. Maar vooral haar voeten. Met moeite trok ze
haar hoge All Stars uit, wreef over haar opgezette enkels.
Het duurde niet lang of er scharrelden kippen om
haar heen. Zo meteen zouden de duiven komen, misschien ook de halsbandparkieten. Ze zat hier liever
niet, precies om die reden: hier zaten alleen oude
mensen die met hun kruimels een compleet verkeerd
ecosysteem in stand hielden.
Iemand had de ballonnen omgedraaid waardoor er
nu ’23’ stond. Haar vrienden zaten aan de rand van
het veld, picknickkleden uitgespreid over het gras.
Ze schuifelde langzaam op hen af – haar lichaam had
steeds meer moeite haar hoofd bij te benen. Stephens
bulderende lach rolde haar tegemoet. Sarah kroop
over het gras richting een koelbox. Lauren bleef vlak
voor de koelbox staan. De gesprekken op de kleedjes
verstomden.
‘Hallo,’ zei Sarah vriendelijk.
Lauren keek de groep rond. Ze wilde iets zeggen, ze
wilde haar naam noemen, ze wilde hun namen noemen, maar op dat moment realiseerde ze zich met een
misselijkmakende paniek dat ze niet meer al hun namen wist.
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‘Kan ik u helpen?’ vroeg Stephen, de stilte doorbrekend.
Ze miste hem zo ontzettend.
‘Ik kom voor het feestje,’ zei ze.
Iedereen keek van haar naar Stephen en weer terug
en naar elkaar. Ze voelde de verwarring, de opgelatenheid – het was als een golf die stuksloeg op haar
middenrif. Ze liet zich op de koelbox zakken.
Iemand vroeg of het ging. Sarah gaf haar een plastic bekertje met water.
Lauren knikte. ‘Dit is zo weer over.’
Stephen hurkte naast haar neer. Het viel haar nu
pas op dat hij dat leuke shirt aanhad waarvan ze dacht
dat ze die ooit samen op een markt in Hanoi hadden
gekocht. In werkelijkheid was dat in Lissabon.
‘Blijft u vooral rustig zitten,’ zei hij. Hij was altijd
zo aardig. ‘Als we iets voor u kunnen doen, zeg het gerust.’
‘Ik lust wel een wijntje.’
Hij was geamuseerd, ze zag het. Hij schonk haar
een bekertje in en ging terug naar zijn gesprek. En
toen zat ze daar, op haar koelbox; met twee witte
plastic bekertjes in haar handen die allebei zachtjes
schudden.
Chipszakken gingen rond. Er was maar één iemand
met een pakje sigaretten, maar dat mocht op. Een
vriend appte last-minute af. Mensen vroegen waarom, informeerden naar andere bekenden, waar waren die eigenlijk?, en natuurlijk kwam Lauren zelf ook
ter sprake: of ze wel was uitgenodigd (ja), of iemand
haar onlangs had gesproken (alleen Sarah). Hoe het
32

met haar ging. Misschien was dit het moment geweest
waarop ze zichzelf kenbaar had kunnen maken, maar
Lauren was te geïntrigeerd om het gesprek te onderbreken. Ze hoorde dat het wel oké met haar ging. Dat
ze probeerde om weer in een ritme te komen maar dat
ze het moeilijk had, het was nog niet verwerkt. Lauren
luisterde aandachtig naar het verslag van haar leven;
een verhaal dat accuraat was en respectvol en tegelijkertijd zo verstoken van een essentie dat het over een
ander had kunnen gaan.
Ze bleef wachten op het juiste moment om in te
breken, maar ze herkende het elke keer pas als het
voorbij was.
Het gesprek ging over op iemand anders. Af en toe
kwam Lauren overeind om iemand een blik bier uit de
koelbox te laten pakken. Verder zat ze stil te luisteren.
Ze hadden geen last van haar.
Sarah en een paar andere meiden stonden op. Ze
moesten plassen. Dicht bij het kippenhok was een
goed beschut stukje park, dat wist iedereen. ‘Wacht op
mij!’ riep Lauren, en ze liep een stukje achter hen aan.
Maar ze stopten.
Dit was het punt waarop Sarah moest ingrijpen, dat
snap je.
Sarah zei: ‘Misschien is het beter als ik een taxi
voor u bel.’
‘Maar ik moet plassen.’
‘Ik kan u naar een café verderop brengen.’
‘Komen we dan wel terug?’
Sarah keek ongemakkelijk naar Stephen.
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‘Ik ben Lauren,’ zei ze. Ze zocht in haar jaszak naar
haar telefoon, voelde rond voor haar portemonnee.
Die had ze toch meegenomen?
‘Laat mij maar,’ hoorde ze Stephen zeggen. ‘Kun jij
verder met je verjaardag.’
Ze vond wel haar huissleutels. Die zwaaide ze nu
driftig rond, als een rinkelend bewijsstuk.
Stephen nam Lauren zachtjes bij de arm en voerde
haar via de oostkant het park uit, de straat over, het
café in met de hoge opstap en de luide muziek. Hij had
fijne, warme armen.
Niet lang nadat ze van de wc kwam stopte er een
taxi voor de deur. Stephen zwaaide naar de chauffeur.
‘We hebben dat shirt samen in Hanoi gekocht,’ zei
Lauren.
Stephen hielp haar voorzichtig de taxi in. ‘Ik ben
nooit in Vietnam geweest, helaas,’ zei hij. Hij vroeg
om haar adres en herhaalde het voor de chauffeur.
Blanco. Alsof zijn fiets niet jarenlang tegen haar raam
had gestaan.
‘Ik wil nog niet gaan, Stephen,’ zei ze.
‘Het spijt me,’ zei hij, en hij sloot zachtjes het portier.
Het was donker toen ze thuiskwam. Ze draaide de
voordeur achter zich op slot, hing haar jack aan de
kapstok. Ze knipte het licht aan. Midden in de hal
stond een bureaustoel. Ze liet haar sleutels uit haar
handen vallen. In plaats van een harde tik hoorde ze
iets dofs.
Er lag tapijt op de vloer.
34

Toch wist ze dat ze thuis was. Ze herkende de geur.
Lauren schuifelde richting de stoel. Het was een
traplift, zag ze. Het duurde een eeuwigheid voor ze
boven was. Boven op de wasmachine in de badkamer
vond ze een bril, naast een ketting met een noodknop.
Ze merkte pas hoe moe haar ogen waren toen ze haar
bril opzette. Ze liet zich met behulp van de beugels
zakken op het toilet en plaste klaterend.
Ze kleedde zich om op de rand van haar verhoogde
bed en liftte in badjas naar beneden. In haar woonkamer bekeek ze de schilderijen aan de muur, de foto’s
op het dressoir, de televisiegids op een tafeltje recht
onder een grote lamp naast de bank.
Ze zette de thermostaat wat hoger en ging zitten.
Ze was doodop, maar voorlopig zou ze niet slapen.
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DAVID JACOBOWICZ

Uitzicht

Er is een Chileense dichter die zegt dat je de lente
niet kunt tegenhouden. Een half jaar nadat Mara bij
me was weggegaan, merkte ik Iris op. Ik besloot dat
zij mijn lente was en hoopte dat zij met mij zou doen
wat de lente doet met kersenbomen. Iris verliet haar
vriend, hun huis. Ze logeerde bij mij van woensdag tot
zaterdag en was op de overige dagen bij haar ouders of
een vriendin. Op een avond kwam ze huilend terug van
yoga. Ze had een oefening gedaan waarbij ze met haar
lichaam ruimte voor zichzelf moest innemen. Sindsdien zat ze hele dagen op Funda. Bod na bod deed ze,
maar ze was niet de enige die een paar vierkante meter in Amsterdam wilde claimen.
Dat het lot een sadist is, besefte ik toen we een paar
maanden later in haar toekomstige huis stonden en ze
me het uitzicht toonde. Ik staarde door het raam aan
de achterkant, Iris sloeg trots een arm om me heen. De
makelaar noemde het een uniek appartement. Ik kon
hem geen ongelijk geven. Van de 432.715 woningen in
Amsterdam kijkt er één recht uit op het huis van Mara.
En waar Mara is, is die flapdrol. Van woensdag tot zaterdag met de kinderen. Mijn kinderen. Toen tilde ik
Iris de lucht in. Eindelijk, zei ik. Ik ben zo blij voor je,
zei ik. Of we die avond uit eten zouden gaan om het te
vieren.
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Iris hield een donkerblauwe map in de lucht toen ze
het restaurant binnenkwam. ‘Van mij!’ Daarna maakte ze een zwierige pirouette.
‘Gefeliciteerd.’ Het enthousiaste geluid dat ik erachteraan probeerde te maken, bleef steken in mijn
keel.
‘Champagne dan maar?’ Ze kuste me en ging tegenover me zitten.
‘Laat eens kijken.’ Het zag er officieel uit. Op de
kaft stonden de naam en het logo van het notariskantoor, een vulpen te midden van Amsterdamse grachtenpandjes.
‘En, klopt het een beetje?’ Ze zei het grappend,
maar ik wist dat ze het niet gelezen had. Iris volgt haar
gevoel.
De letters draaiden voor mijn ogen, weigerden een
geheel te vormen, betekenis te krijgen. ‘Jazeker,’ zei
ik, ‘jammer van al die asbest, maar geen huis is perfect, jij hebt een vide.’
Ik vroeg me af of ik nu nonchalant de drie dagen
wettelijke bedenktijd zou noemen. Dat zou alleen zin
hebben als ik haar ook over Mara’s huis aan de overkant vertelde.
‘De notaris heeft het allemaal voorgelezen.’
‘En?’
‘Geen idee, hij las echt veel te snel. Het was meer
een formaliteit denk ik.’
‘En je vader? Had hij nog opmerkingen?’
‘Nee, die vond het allemaal geweldig. Als ik er niet
bij was geweest, had hij de notaris fooi gegeven.’ Er
viel een korte stilte waarin we ons beiden leken te re37

aliseren dat ik haar ouders nauwelijks kende. ‘Hij is
in staat om de ober niet te tippen, maar zijn tandarts
wel.’
‘Is hij tegendraads?’
‘Hij heeft een ander soort logica.’
‘Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Mara’s vader
heeft dat ook een beetje. Die is in staat om …’
‘We hadden het over míjn vader.’
Iris had weinig geduld voor zaken die aan Mara
raakten. Zelf had ze onder haar vorige relatie een
streep gezet, een grens die ze niet meer over ging. Van
mij verwachtte ze hetzelfde. Dat Mara altijd de moeder
van mijn kinderen zou blijven, vond Iris niet zo relevant. Ze had het me eens uitgelegd aan de hand van
een experiment dat ze als kleuter gedaan had. Jullie
zijn als een regenworm die doormidden gesneden is,
zei ze, waarna beide helften een andere kant op kruipen, op zoek naar een nieuw begin. Ze wist niet dat in
werkelijkheid, afhankelijk van de ernst van de amputatie, hooguit één helft van de worm bleef leven en de
andere helft enkel nog wat stuiptrekkingen maakte.
‘Daarna zijn we naar de Ikea gegaan.’
Met een slok champagne spoelde ik een amuse van
makreelmousse weg. ‘Vandaag al?’
‘Nou ja, een beetje oriënteren.’
Ik zocht naar een opening. ‘Heb je al gordijnen gekocht?’
‘Er waren alleen kant-en-klare, ik wil ze op maat
laten maken.’
‘Wel belangrijk gauw gordijnen te hebben met die
grote ramen.’
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‘Ik ken de afmetingen niet, even wachten tot na de
overdracht dus.’
‘Je wilt wel een beetje privacy, toch?’
‘Ik kan de makelaar niet nog een keer om toegang
vragen, het was al bijzonder dat jij het nog kon zien.
Wat vond je er nou van?’
‘Geweldig natuurlijk.’
‘We hebben straks twee plekken waar we samen
kunnen zijn. Moet je daaraan wennen?’
Eraan wennen was precies wat ik van plan was geweest toen ik na de bezichtiging alles op een rij zette. Ik wist hoe graag Iris autonoom wilde zijn, wat een
queeste het was geweest een thuis te vinden. Ik zou
niet zeggen dat de achterkant op het huis van Mara
uitkeek. Een uur later bedacht ik dat ik het Iris wél
moest vertellen, al zou ze het me ontzettend kwalijk
nemen dat ik ook hier Mara bijhaalde. Ik stelde me
voor dat Iris en ik bij haar thuis seks zouden hebben,
dat we op een schapenvel voor de haard zouden liggen
met de gordijnen open en dat Mara ons zou zien als zij
net de gordijnen dicht wilde doen. Het zou haar verdiende loon zijn.
‘Is er iets?’ We voerden elkaar hapjes, ik was er
duidelijk niet bij met mijn hoofd. Iris stak haar vork
in mijn mond, maar ik was vergeten de vorige hap te
kauwen. Daarna trok ik mijn lepel al terug voordat die
haar lippen goed en wel bereikt had, waardoor ze lucht
hapte en een coulis van rode vruchten op het witte
tafellinnen plensde.
Ik zou nooit over de drie dagen bedenktijd zijn begonnen als dat beeld zich niet had opgedrongen, het
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beeld dat zich uit mijn onderbewuste omhoog vocht
en niet meer wegging: Iris en ik die de afwas deden in
haar nieuwe huis, ik met een theedoek in mijn hand.
Mijn aandacht werd naar de overkant getrokken. Mara
stond voor het raam, we lachten naar elkaar, ze was
mooi, ze had een bloem in het haar. Er verscheen een
hand op haar schouder en achter haar die flapdrol, ze
draaiden zich om en voordat ze de gordijnen sloten,
zag ik hoe zij samen mijn jongens in hun pyjamaatjes
hielpen.
‘Waarom zeg je niets?’
Ik keek naar buiten. De wolken zagen er vederlicht
uit, maar ik wist dat ze gewicht hadden. Water uit rivieren, meren en oceanen verdampt en stijgt op. Hoger is de lucht kouder, er ontstaan druppels. Een wolk
is een verzameling druppels. Druppels die zo zwaar
worden, dat ze vallen. Een gemiddelde wolk weegt
evenveel als driehonderd auto’s.
‘Iris, we moeten praten.’
‘Gaat dit over Mara?’
‘Ja, maar niet op die manier.’
‘Wat bedoel je? Het gaat dus over Mara.’
‘Ik bedoel dat ik er niets aan kan doen.’
‘Waaraan?’
Ik vertelde het aan haar, ze kon het niet geloven.
Ik dacht dat Iris doelde op het vreselijke toeval, maar
ze vond het niet te geloven dat ik juist vanavond over
Mara wilde praten. Ik zei dat het over ons ging, dat ik
onze relatie juist serieus nam, dat privacy belangrijk
is, dat het misschien weer even zoeken was, maar dat
er toch nog 432.714 andere huizen in Amsterdam wa40

ren die niet bij Mara naar binnen keken, dat ik haar
zou helpen het huis te vinden, dat het ook een vide zou
hebben, dat de koopovereenkomst weliswaar getekend was, maar dat ze drie dagen wettelijke bedenktijd had om zonder opgaaf van redenen de koop te
ontbinden.
Iris zei dat het niet de koop was die ontbonden
moest worden.
Het is zaterdag en de lente is al lang uit zicht. Als Mara
de voordeur opendoet, staan de jongens klaar zoals
altijd: jasjes aan, tasjes op de rug. Ik vraag haar of ik
even naar de wc mag en ze aarzelt, maar weigeren kan
ze niet. Ik loop naar het raam, schuif het gordijn een
stukje opzij en zie Iris staan. Ze doet de afwas en lacht
naar een of andere flapdrol die naast haar bij het aanrecht staat.
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IREEN VAN DER LEM

De dichter en de mannequin

Als hij op een bankje heeft plaatsgenomen en de tram
wil vertrekken, ziet hij door de half beslagen ramen
de jonge vrouw. Verwoed drukt ze nog op het knopje en meteen hoort hij de deuren weer openklappen.
Misschien omdat hij naar haar keek, misschien omdat
zijn bankje zich direct naast de deuren bevindt en de
tram met een ruk optrekt, in ieder geval schuift of valt
ze half tegen hem aan. Ze past er nog makkelijk bij.
‘Zo, net op het nippertje. Had ik nou al ingecheckt?
Ik geloof van niet hè?’
Ze verwacht geen antwoord, buigt haar bovenlichaam het gangpad in en strekt haar rechterarm ver
naar achter. Even later klinkt het mechanische toegangssignaal.
‘Ingecheckt. Wat een geluk.’
Om haar heen zingt en vibreert frisse buitenlucht,
ze beweegt druk om een grote, slappe tas een plekje
bij haar voeten te geven. Ondertussen probeert ze haar
sjaal wat losser te doen en haar haar uit te schudden.
Sluike donkerblonde plukken zwaaien tegen zijn gezicht.
‘O, sorry, sorry. Heb je mij weer. Ik ben zo blij dat
ik deze tram gehaald heb. Mijn hele toekomst hangt
ervan af.’ Het lijkt haar nu pas op te vallen dat er nog
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lege bankjes en stoeltjes in de tram zijn. ‘Je vindt het
toch niet erg dat ik naast je ben komen zitten?’
Hij haalt zijn schouders op, wil iets aardigs zeggen
maar er schiet hem helemaal niets te binnen.
Ze kijkt hem nu van opzij aan, hangt wat naar achter en monstert hem. ‘Weet je, ik denk nou zomaar. Ga
jij soms ook naar Islemunda voor het open podium?
Optreden? Ja he? Ik zie het gewoon. Jij hebt het misschien ook direct opgemerkt. Artiesten herkennen elkaar.’ Haar blik glijdt over de andere passagiers.
Onwillekeurig kijkt hij met haar mee. Nu moet hij
echt iets zeggen. Onverwachte ontmoetingen vergen
het uiterste van hem. Bekenden die hem op straat in
het oog krijgen, een hand opsteken, soms zelfs verheugd lijken en die hij onmogelijk kan ontlopen, boezemen hem angst in. Het is de onvermijdelijke ontmoeting, het sociale praatje dat nergens over hoeft te
gaan. En in een enkel moment lijken alle eenvoudige
begroetingen, alledaagse zinnen, vragen, geïnteresseerde gezichtsuitdrukkingen zo uit zijn schoenen
weg te lopen. Kan hij er niet meer bij.
‘Goed gezien. Ik ben dichter. Mijn naam is John,
John Venetiaan uit Rotterdam en ik doe voornamelijk
spoken word.’
Ze knikt een paar keer. ‘Goh, spoken word.’ Hij ziet
dat ze het niet kan geloven. Daar kan hij inkomen.
‘Nou, ik ben Gina, mijn artiestennaam dan hè. Ik ben
mannequin, ik loop modeshows, doe soms een levende etalagepop na en vanavond ga ik zingen.’
Mannequin, Nu bekijkt hij haar met wat meer aandacht.
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Onbevreesd slaat ze haar jas open. ‘Misschien vind
je me wat dun maar dat hoort zo.’ Ze is niet wat maar
echt ontzettend dun. En zo recht als een kaars. Hij
moet opeens een beetje lachen. Om die opengeslagen
jas ook. Om dat lieve, stralende gezicht. En als ze hem
vragend aankijkt, vallen de schroom en het ongemak
zomaar even van hem af. ‘Je bent goed zoals je bent
hoor. Helemaal goed. Maar vanavond moet je toch
vooral mooi kunnen zingen.’
‘Zal ik eens iets laten horen? Dan hebben ze nog
een leuk ritje ook.’ Ze knikt eens naar wat passagiers
die aan de andere kant van het gangpad zitten en die,
of ze nou willen of niet, het gesprek woordelijk kunnen volgen. Ze kijken allemaal stug voor zich uit. Gina
gaat in het gangpad staan. ‘Toem, toem toem.’ Ze doet
nu de muzikale begeleiding even zelf. Dan begint ze
te zingen. ‘Tell me something girl. Are you happy in this
modern world?’ Haar stem klinkt krachtig en helder in
de tram maar het publiek lijkt nog wat ongemakkelijk
bij dit onverwachte optreden en kijkt niet op of om.
De conductrice, die voor in de tram tegen een bankje
aanleunde, loopt naar hen toe. Ze neuriet mee.
Ondanks de nog wat matte ontvangst, lijkt Gina
zich helemaal in haar performance te verliezen. Ze
wandelt nu, af en toe sierlijk zwalkend, op haar hoge
hakken door de tram. Heeft haar hand om een denkbeeldige microfoon gevouwen en buigt diep naar passagiers die ze links en rechts tegenkomt. Haar gezicht
bijna tegen dat van de anonieme ander. Een arm soms
om een hals geslagen. Als ‘We’re far from the shallow
now’ wegsterft, blijft het even stil. De conductrice
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applaudisseert oprecht enthousiast en anderen volgen. Voor in de tram wordt zelfs gejoeld. Gina staat
te stralen in het gangpad. Met een zucht en een verwachtingsvolle blik laat ze zich weer naast hem op het
bankje zakken.
‘Dat was erg mooi. Echt heel goed.’ Hij denkt aan
zijn gedichten. Aan de woorden en aan het ritme van
zijn voordrachten. Het is van een andere orde beseft
hij. Hij is van een andere orde. Hij is dichter en hij zou
nooit in lijn 2, ten overstaan van deze cultuurbarbaren, want dat zijn ze uiteindelijk, daar durft hij om te
wedden, zijn tekst voordragen. Sowieso niet op een
podium. Thuis is hij een held, in de stilte van zijn kamer, voor de spiegel met kat Jotie om hem heen die altijd kritisch kijkt.
‘Waar moet je optreden vanavond?’ De conductrice
lijkt te begrijpen dat ze hier, in deze knarsende tram
in Rotterdam-Zuid, te maken heeft met een echte
zangeres. ‘Gespannen zeker?’
De vraag is niet voor hem bedoeld. Naast hem wordt
geschud en hij voelt de zachte lokken weer tegen zijn
wangen kriebelen. ‘Nee, ik ben publiek gewend. Weet
u ik ben van huis uit mannequin, daarom beweeg ik zo
makkelijk. En ben ik zo slank. Dat doet ook al wat hè.
Ik moet optreden in Islemunda. Trouwens, hij ook.’ Ze
prikt met haar vinger in zijn zij. De conductrice lijkt
door die laatste woorden wat van haar stuk gebracht.
Hijzelf ook. Ze staart hem verbouwereerd aan. ‘O, ja,
nou ja dat kan natuurlijk. Dat kan best.’ Dan fronst ze
haar wenkbrauwen en wendt zich weer tot de jonge
vrouw naast hem. ‘Zeg lieverd, zei je nou Islemunda?
45

Dat is toch in IJsselmonde? Maar meisje, dan zit je
toch in de verkeerde lijn 2. Wij gaan de andere kant op.
Naar Charlois.’
Het is opeens vreemd stil naast hem. In de hele
tram. Een verdrietige stilte. Hij zou nu zijn arm om
haar heen willen slaan maar dat lijkt hem toch wat
ongepast. Al acht ze hem artiest net als zij en schept
dat een zekere band, hij is toch een vreemde. Voorzichtig kijkt hij opzij. De conductrice is door haar
knieën gegaan en heeft de mannequin wel tegen zich
aangetrokken.
‘Ach kind, wat een ellende nou. En die meneer naast
je is dus toevallig ook in de verkeerde tram gestapt.’
Dat klinkt cynisch en ze kijkt hem uitdrukkingsloos
aan. ‘Daar bij Maashaven vergissen mensen zich wel
vaker. Wat een ellende nou toch.’
De mannequin maakt zich voorzichtig los uit de
omhelzing, drapeert haar sjaal rond haar nek, drukt
op de stopknop en graait naar haar tas. Ze kijkt hem
nog even aan. Hij heeft het idee dat ze hem venijnig
tegen zijn schenen zou willen schoppen. Maar het kan
ook dat hij zich dat enkel inbeeldt.
Als ze bij de halte uitstapt, zonder uit te checken,
kijkt de conductrice haar na. ‘Ze kan goed zingen. Dat
scharminkel.’ En met een zucht draait ze zich dan
naar hem toe. ‘U heeft haar mooi wat op de mouw gespeld. Optreden. U. Ja, in de kamer voor de spiegel zeker.’
Met zijn mouw veegt hij wat condens van het raam.
Schuldbewust staart hij het donker in. Hij is bijna
thuis.
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JANNEKE VOLKERINK

Silex

Miljoenen jaren geleden zwommen er dieren op de
plek in Voeren waar nu het hellingbos is en Bas, Meta
en Stella hun stappen zetten. De varens hadden zich in
het voorjaar weer opgericht, waardoor er een zee van
groen was ontstaan. Het soort groen dat je ogen onverbiddelijk uit hun winterslaap haalde. Plaatsen waar
ze in januari zonder moeite het bos konden doorkruisen, waren weer onbegaanbaar geworden door de
groeispurt van de natuur. Vandaag was het zonnig. Ze
hadden al vroeg hun wandelschoenen aangetrokken
en liepen in slakkentempo door het heuvellandschap.
Soms leek het alsof hier geen andere mensen kwamen
behalve zij, maar Meta wist dat onder aan de helling
een dorpje lag en over een paar uur wandelaars langs
de rode paaltjes het bospad in zouden slaan. Tegen die
tijd waren zij vast alweer thuis.
‘Mama, wil je me dragen?’
‘Kinderen van vier kunnen heel goed zelf lopen.’
‘Kom op, Meta, dat kind is moe.’
‘Ik ben ook moe.’
Bas nam Stella uiteindelijk op zijn schouders. Zo
liepen ze samen dieper het bos in, voor Meta uit, een
torentje van tederheid. Bas kon dat zoveel beter dan
zij.
47

Meta dacht aan het fossiel in haar tas. Ze had het
zien liggen toen ze Stella liet plassen. Ze had het
stroompje urine tussen de bungelende beentjes door
gevolgd en kreeg toen het hartvormige stuk vuursteen
in het oog. Het bevatte een afdruk van een vijfpuntige ster, met een heleboel kleine puntjes langs de randen. Het leek er speciaal voor haar te zijn neergelegd,
zo nadrukkelijk lag het aan de oppervlakte. Voorzichtig deed ze de steen in haar rugzak, in een apart vakje,
zodat het de pop niet zou raken die per se mee moest
het bos in. Ze zou straks op haar telefoon gaan zoeken
naar informatie over haar vondst, misschien wel een
zeldzame echo uit een ver verleden. Ze voelde sinds
lange tijd een warm gevoel in haar buik, alsof er een
vonkje was ontstaan ergens diep vanbinnen. Eigenlijk
kon ze niet wachten om te speuren naar informatie
over haar fossiel, maar wandelen met Stella eiste nu
eenmaal alle aandacht op.
‘Nu ben jij de boze mevrouw en ik de fee.’
‘Ik ben toch niet boos?’
‘Jawel! En je moet me nu pakken. Papa, ren!’
Stella hobbelde op de schouders van Bas die zich
lachend uit de voeten maakte. Meta deed een kort
aanzetje van een sprint in hun richting en gromde
luid. Het geluid moest uit haar tenen komen. Stella
gilde.
‘Nog een keer, nog een keer!’
Meta herhaalde haar act en gaf toen te kennen dat
het genoeg was. Het spelen zoog haar leeg.
Op het picknickkleedje pakte ze haar telefoon. Fleur
48

had weer een update geplaatst op haar Blije-mama
Instagramaccount, dat gevuld was met foto’s van haar
‘bloedjes’, zoals ze Sven en Ylva altijd noemde. Sven
in de zandbak op de achtergrond, Fleurs grote zonnebril en stralende lach op de voorgrond. Ze scrolde
naar beneden. Zonnebloemen, zandschepjes, zonsopkomst. De foto was genomen vanuit het raam van
hun slaapkamer aan de rand van de nieuwbouwwijk,
maar gaf de indruk van een landelijke woonomgeving.
Meta sloot het scherm. Ze had nu geen zin in een blijemoeder-update. Ze wilde haar fossiel opsporen. Daar
hoorde blijkbaar een voor haar volledig onbekend vocabulaire bij: cryptokristallijn, pisiformis, belemniet,
sediment, kwartsiet. Deze nieuwe wereld bracht een
vreemd soort opwinding teweeg en tegelijkertijd een
gevoel van bodemloosheid. Meta voelde zich door lagen aarde en tijd heen zweven, zich gewichtloos wentelend tussen stenen en sterren. Ze had stevige grond
nodig om zich niet in deze ruimte te verliezen. Misschien was dat ook waar ze moest beginnen: bij de bodem. Op een informatiebord een stukje verderop had
ze gelezen dat de aardlaag van het hellingbos uit silex bestond, een soort vuursteen. Bas zei nog dat hij
dat een mooie naam zou vinden voor als ze ooit een
jongetje zouden krijgen. Ze had een vervelend gevoel
rond haar navel gekregen, alsof haar buik zich plotseling verhardde. Een snelle zoektocht leidde naar
een artikel over het vuursteeneluvium uit deze streek,
waarin vermeld stond dat er weinig fossielen in werden aangetroffen, op een flink aantal mooi geconserveerde afdrukken van zee-egels na. Zou haar fossiel
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een zee-egel kunnen zijn? Ze wilde het liefst verder
verdwalen in deze zee aan informatie, maar Stella en
Bas kwamen naar haar toe lopen.
‘Mama, mag ik Loulou?’
Voorzichtig haalde Meta de pop uit de tas.
‘Loulou wil met mama spelen. Kijk!’
Stella liet de pop met haar koude harde voetjes op
Meta’s been op en neer springen.
‘Niet zo hard. Leg Loulou maar even aan de kant.’
Stella liet de pop los en verruilde die gretig voor het
koekje dat Meta haar aanreikte. Bas ademde hoorbaar
uit. Meta vermeed oogcontact met hem en richtte haar
blik op het vrolijk gekleurde picknickkleed, waarop
de pop in het hoekje op haar rug lag. Loulou keek haar
beschuldigend aan met haar starre blauwe ogen.
Bas had ze niets verteld over haar vondst, alsof het
delen de waarde ervan zou verminderen. Bas geloofde
in toeval, waar Meta diepere lagen vermoedde. Vroeger had ze weleens twee vuurstenen tegen elkaar aangeslagen om vuur te maken, maar blijkbaar had je een
stukje ijzer of pyriet nodig voordat je een vonk teweeg
kon brengen. Misschien waren zij en Bas twee vuurstenen.
Die avond was ze later naar bed gegaan dan Bas, ondanks het vooruitzicht van opnieuw een gebroken
nacht. Ze kon niet stoppen met zoeken naar haar fossiel. Het bleek een diplodetus bucardium te zijn: een
zee-egel uit het Krijt, een slordige 67 miljoen jaar
oud. Een duizelingwekkend lange periode na zijn le50

ven liet dit versteende sterdiertje zich pas zien, uitgerekend aan haar, Meta Hadders, in het jaar 2022. Net
zoals het licht van een uitgedoofde ster pas na jaren
op je netvlies kon vallen als je op het goede moment
omhoogkeek.
Ze maakte een foto van het fossiel, zonder de behoefte die met iemand te delen. Op Instagram was
weer een lachende Fleur te zien met een schele blik
naar de roze verf op haar neus, #meisjeskamer
#blijemama. Meta postte zelf nooit meer iets op haar
account. Wat had zij van deze dag kunnen maken:
Stella bij mama op schoot, op een gekleurd kleedje in
het bos, pop in de hand, glimlachende papa erachter
#happyfamily? Of: een koude pop in het bos, naast een
dode zee-egel #lege_mama? Wat was echt? En hoeveel likes had ze nodig om zichzelf bevestigd te voelen? Ze drukte de telefoon uit en ging verder op haar
laptop.
Haar vingers verstarden op de muis toen ze een tekening zag van het skelet van een vrouw met een nog
jong kind in haar armen, omringd door honderden
fossiele zee-egels. Men geloofde dat de zee-egels de
doden weer tot leven konden brengen. Luguber en
troostrijk. De schok van herkenning die Meta voelde bij het zien van de afbeelding, ebde langzaam weg,
zoals de cirkels die in het water ontstaan nadat je er
een steen in hebt gegooid. Meta legde het fossiel in
haar handpalm en sloot haar ogen. Haar zee-egel
schreeuwde haar door een zee van tijd terug het leven
in.
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JESSE KUIPER

Zaad

Sinds de geboorte van mijn dochter lek ik zwarte
smurrie. Het vaderschap wordt mijn dood, zoveel is
duidelijk. We hadden het kunnen weten. De voortekenen waren er al.
‘Wil je ooit kinderen?’ vroeg mijn vrouw in onze
derde wittebroodsweken.
‘Misschien, maar niet met jou,’ antwoordde ik. ‘Je
lijkt me geen goede moeder.’
Het was een onhandig moment. We zaten in een
restaurant dat ik haatte en ik had een kater. Thuis
hadden we ook al ruzie gehad. Ze greep mijn hand.
Haar gelakte nagels waren afgebeten maar scherp genoeg, haar pupillen vernauwd en op me gericht, als de
dubbele loop van een jachtgeweer. Ze snoof een paar
keer diep, zodat ik de illustere geschiedenis van haar
neus, waar met de jaren een toch indrukwekkende
hoeveelheid cocaïne doorheen was verdwenen, letter
voor letter kon lezen. Ze wilde geen scène.
‘Nou, jij bent vast een verschrikkelijke vader,’ zei
ze daarom alleen.
Ik vond dat ze gelijk had.
Toch werden we zwanger, nu bijna exact negen maanden geleden. ‘We,’ want ook in mij vond conceptie
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plaats. Ter hoogte van mijn hart werd een piepklein,
donker zaadje geplant – zo klein dat ik me er aanvankelijk weinig van aantrok. Een nietig stipje, een minuscuul zwart vlekje, zoals de kankertjes waar miljoenen mensen onwetend mee rondlopen, onbeduidend
genoeg om onopgemerkt of tegen beter weten in genegeerd te blijven. Maar zoals ook met kankertjes
vaak het geval is, begon het zaadje langzaamaan te
groeien. Het ontwikkelde zich. Binnenin de zaadhuid
vormde een inktzwart kiempje, en terwijl dat rijper en
rijper werd, groeide ook de vrucht in mijn vrouw.
Het was ongeveer in die periode dat ik haar vies ben
gaan vinden. Lichamelijk, zeker. Haar buik zwol tot hij
eruitzag alsof hij ieder moment kon barsten, de huid
zo strak gespannen dat haar navel brak en in een priemende bult veranderde. Ik droomde vaak dat hij inderdaad openspleet en dat tussen de weke delen door
een geschubd monster naar buiten kroop om me aan
te vliegen.
Maar de afkeer die ik voor haar voelde was te wijten
aan meer dan alleen de ineenstorting die haar lichaam
voor mijn ogen onderging. Erger was de onuitstaanbare rol die ze zich had aangemeten. Op het genderrevealfeest vertelde ze haar ook allemaal zwangere
vriendinnen: ‘Nu ik moeder word is al het andere onbelangrijk geworden.’
Ik vond dit zo compleet in de lijn der verwachting
liggen dat ik zeker wist dat het onzin was. Het kon niet
anders dan dat ze minstens evenveel spijt had als ik.
Ze was gewoon beter in het verbergen ervan. Ze moest
ook wel; als vrouw werd er immense druk op haar uit53

geoefend. Zo had een van haar vriendinnen een wenskaart meegebracht, met daarop een baby afgebeeld,
slapend in de holte van een vriendelijk lachende
boom, de takken beschermend om het kindje heengeslagen – een ideaal waaraan geen van ons van nature
voldeed.
Dat bleek maar weer tijdens de bevalling. Die viel me
ontzettend zwaar. Op het precieze moment dat het
hoofdje mijn vrouw van onder tot boven openscheurde, voelde ik het zaadje in mijn binnenste splijten. Het
ontkiemde, en er begon een taai, zwart slijm uit te
stromen.
Inmiddels is de baby thuis, en mijn lichaam bijna
helemaal gevuld met het vocht, dat langzamer, alsof het opraakt, uit het zaadje borrelt. Ik voel de druk
in mijn lijf toenemen. De vloeistof heeft amper nog
ruimte en zoekt een weg naar buiten.
Een week geleden kwamen er voor het eerst zwarte druppeltjes uit mijn poriën. Ze stonken naar een
vergeten gft-bak die maanden in de zon heeft staan
broeien. Twee dagen later ontdekte ik een stel zweren op mijn buik en dijen, waaruit, in plaats van pus
of bloed, sap sijpelde. Vanochtend spuwde ik bij een
hoestbui donker schuim over mijn kleren heen.
Overigens was het ook voor mijn vrouw geen makkelijke bevalling. Sinds de geboorte is ze neerslachtig,
en fysiek uitgewoond. De meeste dagen lukt het haar
niet om uit bed te komen, dus breng ik haar de baby
als die honger heeft. Ik beschouw haar bedlegerigheid
als bevestiging van mijn theorie dat zij net zo graag
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een doodgeboren kind had gewild als ik. Alsnog blijft
ze bereid tig keer per dag een gezwollen borst uit haar
voedingsnachthemd te tillen en een gekloven tepel in
de mond van onze dochter te leggen.
‘Je doet dit alleen omdat je denkt dat het van je
verwacht wordt,’ zeg ik als ik haar de huilende baby
overhandig.
‘En jíj bent zo bang om niet aan verwachtingen te
voldoen, dat je het niet eens meer kan opbrengen om
het te proberen.’
Ze klinkt doodmoe. Begrijpelijk. Vandaag komen
haar ouders op visite. Ik heb er al de hele ochtend een
doffe hoofdpijn van.
Tegen het middaguur gaat de bel en komt mijn
vrouw bij wijze van uitzondering geheel aangekleed
naar beneden, de baby in haar armen. Ze begroet mijn
schoonouders met een minzaam glimlachje, als een
Noord-Koreaanse staatsgids die toeristen verwelkomt in een vijfsterrenhotel naast een detentiekamp.
Net zo dwingend dirigeert ze hen naar de woonkamer.
Ik zet thee. Vanuit de keuken meen ik de woorden
‘altijd bij ons terecht’, ‘geld nodig’ en ‘lapzwans’ op
te vangen. Het water kookt en ik onderdruk de neiging
het over mijn bonzende hoofd te gieten. Nadat ik iedereen heb ingeschonken praat mijn schoonmoeder
door alsof ik er niet ben.
‘Als het hier niet meer gaat met hém kunnen jullie
altijd met z’n tweetjes bij ons komen hè, dat weet je.
De deur staat open.’
Ze aait over mijn vrouws voorhoofd. Om mezelf een
houding te geven reik ik naar mijn theekop, maar ik
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zweet zo veel zwart slijm dat mijn armen aan de leren
leuningen van mijn stoel blijven plakken, waardoor ik
alleen een zuigend geluid produceer. Mijn vrouw negeert het.
‘Dank je mam, maar het gaat eigenlijk hartstikke
goed,’ liegt ze. ‘We vermaken ons prima hier.’
Ik ben onder de indruk van haar schaamteloosheid,
tot ik bedenk dat schaamte nou juist haar reden is om
te liegen. Met haar neus kietelt ze het gezichtje van
onze dochter. Ik heb het haar nog nooit zien doen.
Zodra haar ouders weg zijn stort ze in, uitgeput van
het acteren. Voor het eerst in dagen slaapt ze diep, dus
ben ik geposteerd op de bank met de babyfoon in mijn
hand. De hoofdpijn is aangezwollen. Mijn hersenen
lijken mijn ogen uit hun kassen te willen drukken. De
babyfoon springt aan en boort met snerpende salvo’s
gekrijs mijn schedel in, wat me zo misselijk maakt dat
de wereld groen wordt.
Ik loop de trap op naar de babykamer en sta op het
punt mijn dochter uit de wieg te pakken, als ze een paar
keer hevig hoest. Er komt een diep, rochelend geluid uit
haar keel, gevolgd door hortende ademstootjes.
Het zwarte vocht in mijn lichaam begint onrustig
te klotsen. Mijn dochter loopt blauw aan. Opnieuw
hoor ik gerochel, iets luider nu. Haar piepende ademhaling wordt hoger en hoger. Ik sta naast de wieg en
laat het gebeuren. Mijn hoofd voelt vol en zwaar maar
leeg van gedachtes. De zweren op mijn buik en dijen
druppen steeds harder. Mijn huid bolt onder de druk
van het sap dat zich naar buiten duwt – en barst. Uit
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de barsten spuit het in dunne straaltjes over de muren. Het stikkende kindje kijkt me smekend aan; op
haar kleine gezichtje staat paniek. Ze trilt woest. Ik
lek uit mijn mond en neus. Mijn schoenen lopen over
van de smurrie die uit kloven in mijn voeten komt. Het
gerochel wordt zachter en ik hoor minder gepiep; de
geluidjes lijken van alsmaar verder weg te komen.
Tot het allemaal ophoudt. In de doffe stilte kijk ik
van heel hoog, langs de blubber die over mijn gezicht
klokt, neer op het levenloze lichaampje. Het heeft
dikke roze wangetjes, een klein wipneusje en dezelfde
groenbruine ogen als de mijne. Het lijkt op me. Ik herken mezelf.
Schaamte drukt verpletterend op me neer. Ik pak
mijn dochter op en loop de babykamer uit, de trap af,
het huis uit, zorgvuldig het hoofdje ondersteunend.
Ik strompel een paar straten door, laat een zwart
sapspoor achter. Ik voel me steeds holler, en lichter;
de stroom neemt af. Onder de verwijde barsten in mijn
huid is een knoestig materiaal zichtbaar.
Aan het einde van een lange laan sla ik een plantsoen in, waar ik neerval. Daar rijt mijn scalp van mijn
voorhoofd en ontvouwt uit het gat een met slijm bedekt bladerdek. Uit de kloven in mijn voeten priemen
wortels die door mijn schoenzolen prikken en zich
stevig de grond in schieten. Mijn huid scheurt vanaf de zweren op mijn buik en dijen uit en valt in grote vellen van mijn lijf; mijn gevilde torso wordt in de
lengte uitgetrokken, terwijl de knoestige massa zich
verhardt tot bast en mijn ledematen zich alle kanten
op vertakken.
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Als alles voorbij is staat er een boom van een meter of twintig, de takken wiegend in de wind, met mijn
dochter in de holte, en het lijkt net alsof ze slaapt.
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JESSE SIEGERS

Blind date

Het was allang donker en het begon ondertussen aardig af te koelen, maar de terrassen op de Oude Markt
zaten nog steeds rammend vol. Het zou nog lastig
worden om te midden van dit beschonken proletariaat mijn blind date van vanavond te vinden. Ik wist dat
ze donkerbruin haar had, met dito bruine ogen. Haar
outfit van vandaag bestond uit een zwarte rok met een
wit shirt, had ze geappt. Om me heen kijkend zag ik
dat hele volksstammen besloten hadden om voor een
vergelijkbare outfit te gaan.
Enfin, de jongedame in kwestie heet Anne. Mooie
naam. Ik houd van simpele namen. Geen opsmuk,
zonder pretenties, oerdegelijk. Volgens mij werkt ze
in de zorg, iets met ouderen. Niet echt een spannende baan, maar soit, wie heeft dat tegenwoordig nog.
Het overgrote deel van mijn vrienden, familie, kennissen en vage bekenden heeft gewoon saai werk. Iets
met marketing, cost containment of godbetert procesoptimalisatie. Ik ben zelf ambtenaar. Er zijn weinig beroepen die sneller een totale en onherroepelijke desinteresse bij de gesprekspartner opwekken
dan de ambtenaar. Als ik op date ga verzin ik daarom
vaak een spannend beroep voor mezelf. Laatst had ik
een potentiële bedpartner verteld dat ik werkte in de
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dierentuin. Dat de aldaar aanwezige pinguïns met hun
koppies altijd nieuwsgierig de opstijgende vliegtuigen volgden en soms als ze dan pech hadden achterover kukelden. Dat ze met die kleine vleugeltjes van ze
niet omhoog konden komen en dat het mijn taak was
om de pinguïns snel weer overeind te helpen, voor
ze stierven aan stilvallende darmen. Aan Anne had
ik volgens mij verteld dat ik werkte aan een geheim
overheidsprogramma om met dolfijnen te leren communiceren zodat we die hyperintelligente dieren konden inzetten voor militaire doeleinden en zo de verheven idealen van de kapitalistische liberale heilstaat
te verspreiden. Maar goed, we dwalen af.
Anne dus. Leuke dame om te zien volgens haar foto’s op Tinder. Wellicht niet het type waarvan ik altijd
had gehoopt samen oud mee te worden, maar zeker
wel het type dat het goed doet bij je vrienden en familie. Makkelijk in de omgang, intelligent, zorgzaam.
Eigenlijk geloof ik niet echt in zo’n ouderwets romantisch idee als ‘de ware’. Dat je dan mijmerend in de
regen langs de oever van de Seine loopt, weggedoken
in je capuchon en dan per ongeluk in dat donker tegen
iemand aanloopt die meteen verdrinkt in je ogen en jij
in de hare en dat je dan wat gekke woorden stamelt en
zij zegt ‘Mijn God houd je mond’ en je dan vurig kust
onder het trage milde maanlicht en dat je dan hand in
hand en je hart overstromend van liefde de rest van
je leven samen doorbrengt omdat je je geen mooiere
plek ter wereld kunt bedenken dan naast haar. Nou ja,
dat geloof ik dus niet.
Aan de rand van het terras zie ik Anne staan. Ter60

wijl andere mensen vaak wat onwennig zijn als ze een
terras of café binnenwandelen, staat Anne daar met
een zelfverzekerdheid alsof ze eigenaar van de tent
is. Ik sta op en zwaai naar haar. Ze glimlacht vaagjes,
maar loopt resoluut mijn kant op. In het echt is ze eigenlijk veel mooier dan op de foto’s, een unicum. Haar
ogen glinsteren en weerkaatsen de honderden lampen
en lichten van de stad. Om haar mond speelt een soort
mysterieuze glimlach en werkelijk alles aan haar koppie verraadt dat ze met volle teugen van het leven
geniet. Mensen zeggen weleens dat knappe mensen
gelukkiger zijn, maar ik durf m’n hand ervoor in het
vuur te steken dat het andersom is: gelukkige mensen
zijn vaak een heel stuk knapper. En Anne behoort zo te
zien overduidelijk tot dit selecte gezelschap.
‘Ga zitten,’ zeg ik. Het lijkt eerder op een commando dan een vriendelijke uitnodiging en ik zie dat ze me
even bedenkelijk aankijkt. ‘Als je wilt natuurlijk,’ voeg
ik er vlug aan toe. Ik zie dat het stelletje aan het tafeltje naast ons naar ons kijkt en op fluistertoon tegen
elkaar praat. Waarschijnlijk valt het op dat we een eerste date hebben. De ongemakkelijke manier van praten tussen twee mensen die elkaar alleen nog maar via
de app hebben gesproken valt altijd op. Het mist het
onverschillig hartelijke dat je ziet tussen twee mensen
die elkaar al door en door kennen, of de bescheiden en
overdreven geïnteresseerde toon van mensen die elkaar nog helemaal niet kennen.
‘Dat stelletje naast ons heeft het sowieso over ons,’
steekt ze zonder verdere introductie van wal. ‘Waarschijnlijk omdat ze zelf niks zinnigs meer aan elkaar
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te melden hebben. De meeste mensen die roddelen
doen dat alleen maar omdat het ze met hun beperkte intellect niet lukt om wat interessanters te bedenken dan het bespreken van de mensen in hun omgeving. Het is van dat typische trieste vouchervolk. Van
die slappe lui die hun saaie leven denken op te vrolijken door met hun twee jengelende kinderen een lang
weekend in een klein huisje op Center Parcs te gaan
zitten.’
Ik kijk haar aan, verbaasd lachend. Het is alsof ik
mezelf hoor praten. Een soort vreemde echo van mijn
eigen hersenkronkels.
Terwijl we keuvelen over ditjes en datjes en waarom mannen met korte krullen nooit leuk zijn en vrouwen in een Fiat 500 nooit lelijk, verdwijnt de avond
snel en geruisloos in de nacht en voor we het weten
zitten we op een vrijwel uitgestorven terras. Het gebruikelijke publiek is blijven hangen. De mannen die
hopen na hun tiende biertje en matige grap dan alsnog
kans te maken op die ene leuke dame. De entertainer die maar grappen blijft maken zodat hij niet naar
zichzelf hoeft te luisteren. De gast die al uren achteroverleunend op z’n stoel zwijgend de ene sigaret met
de andere aansteekt.
Een stel loopt haastig langs, een kinderwagen voor
zich uit duwend. ‘Wil je kinderen?’ vraag ik haar. Ik
besef me hoe het klinkt. Als een uitnodiging. Als een
terloopse uitnodiging om de rest van ons leven vast
te zitten aan iets waarvan we dan maar moeten hopen
dat je er daadwerkelijk zo veel voor terugkrijgt.
Ze is even stil. Dan zegt ze, voor zich uit starend:
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‘Ik weet het niet. Als je leven schenkt, schenk je ook
de dood. Die is onomkeerbaar. Dat is het enige dat we
écht zeker weten. En ik weet niet of ik dat kan. Ik haat
de Engel des Doods. Die dood, dat is alles. En niets. Het
leven is het mooiste wat er is, maar het wordt je linksom of rechtsom op een gruwelijke manier weer afgepakt. Soms snel en onverwachts, soms pijnlijk langzaam. Ik ben bang voor de dood.’
Ze kijkt me aan. Grote bruine ogen, waterig. Ik
voel een diepe genegenheid voor dit kwetsbare stukje
mens.
‘Ik geloof in geluk,’ vervolgt ze. ‘Natuurlijk geloof
ik daarin. Bij vlagen voel ik me volmaakt gelukkig.
Maar geluk is ook iets ongrijpbaars, als een regenboog. Iets dat je wél ziet, maar niet écht kunt bereiken.
En als je dan een kind krijgt en je omarmt dat jouw
kind doodgaat, dan wil je in ieder geval de garantie,
zwart op wit, ondertekend door de rechtvaardige hand
van God Almachtig, dat het gelukkig zal zijn. En dat
kan niet. Dat kan nooit. Ik denk dat veel kinderen geboren worden uit angst. Uit angst om iets mis te lopen.
Uit angst dat dit kind dan die ultieme vorm van geluk
belichaamt en jou zal brengen naar een soort aards
walhalla waar alleen Zij-Met-Kinderen worden toegelaten. Een soort tragische intergenerationele

fomo

waardoor we al miljoenen jaren per ongeluk steeds
verder evolueren in een soort dat dan wel steeds intelligenter is, maar ook steeds ongelukkiger wordt.’
Ik staar naar haar gezicht, verlicht door het gele
licht van de straatlantaarn en het zwakke flikkeren
van de uitdovende kaars. Ik neem haar handen in de
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mijne en geef haar een kus. Ik voel de spanning in
mijn lijf en bedenk dat ware liefde dan misschien toch
bestaat. Ze kijkt me in de ogen en fluistert dat ze moet
gaan. Haar ogen glinsteren en weer verschijnt die
mysterieuze glimlach. ‘Ik vond het leuk met je,’ zeg ik
haar. ‘Ik heb nu al zin om je weer te zien.’ Het is cliché
en aanstellerig, maar ik meen het. ‘Ik ook,’ zegt ze. Ze
geeft me een kus, staat op en loopt weg. Ik blijf haar
nakijken, hoop dat ze zich nog een keer omdraait.
Maar ze loopt door tot ze om de hoek verdwijnt. Ik pak
m’n telefoon uit mijn broekzak. Het is lang geleden
dat ik de hele avond dat ding heb weggelegd. Ik had er
zelfs geen moment aan gedacht, zo verzonken als ik
was in mijn gesprek met Anne. Anne. Is er een mooiere naam dan Anne? Niet zo’n pompeus palindroom als
Anna. Kort, krachtig, sexy. Anne.
Een hele rits aan nieuwe berichten. Helemaal onderaan staat een berichtje. Lieve Sem, het gaat me helaas toch niet lukken om je vanavond te zien. Ik voel me
helemaal niet lekker dus spreek liever een andere keer
deze week af. Sorry dat ik je zo laat app, hopelijk zit je nog
niet op het terras. xxx Anne.
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LIES MOORMANN

Schoolvoorbeeld

De smaragdgroene lamswollen trui van mijn broer zit
ruim maar lekker. Onder de oksel en aan de achterkant
bij de kraag zitten gaten. Onzichtbaar van voor. Of ik
wil lachen. Liever niet. Ik krijg wel een beugel maar nu
nog niet. Ik glimlach met mijn mond dicht en er ontstaan rare putjes bij mijn mondhoeken. Dat weet ik
want ik oefen in de spiegel. Mijn haar is denk ik schoon
maar niet geborsteld. Al een tijd niet, zolang ik het in
een lage knot draag valt dat nooit zo op. Ik zou wel het
haar van Ellen willen: glad en die kleine wollige elastiekjes in pastelkleuren passen er tenminste omheen.
Ik trek wel een pluk los voor de foto. Ellen was voor
mij aan de beurt en blijft nu staan en kijkt naar mij.
Ze heeft een witte blouse aan met ballonmouwen en
heel veel bloemetjes van kant erop en sliertjes en zakjes waarvan ik niet goed weet waar ze voor zijn. Ik zou
zo graag zo’n blouse willen. Haar broek is heel wijd
met smalle pijpen onderaan en roze glanzende biezen
langs de zijkant. Haar witte lakleren schoenen met
voile linten daar waar bij mijn schoenen veters zitten,
zijn ook nieuw. Ik ga zitten op de stevige schoolstoel:
houten multiplex met een onderstel van gelakt buisstaal en met grote zwartrubber schuivers, zo’n stoel
die je nooit bij mensen thuis ziet.
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Klik, flits. Ik hoop dat ik mijn ogen open had.
…
Nu is er wel iemand thuis, ik hoor iets in de keuken.
Het is pappa.
‘Mamma is vanochtend weer opgenomen,’ zegt hij.
‘O.’
‘Maar ze zit niet waar ze zat.’ Hij vertelt dat ze nu
in een gesticht zit waar ik nog nooit van heb gehoord.
Het klinkt nog stommer dan die open plek in het bos
tussen de heuvels waar we normaal naartoe gaan om
haar te bezoeken. De nieuwe plek is vier uur rijden.
Dat is vier keer langer dan eerst.
‘Waarom zit ze nu daar?’
‘Ze wil dichter bij haar moeder zijn.’
‘Kan ik haar de schoolfoto wel opsturen?’
Boven zoek ik mijn zakmes, het zakmes dat ik weer
moet gebruiken. Het is van mijn oudere broer maar
die doet er niets meer mee sinds hij er een heeft met
flesopener, blikopener, schroevendraaier, draadstripper, houtzaag, schubbenschraper, pincet en tandenstoker. Ik heb alleen het mes nodig. Een nieuwe
plek heeft een nieuw teken nodig. Ik wacht tot we zullen gaan. Ze heeft het nodig.
De foto’s zijn klaar. Er worden enveloppen uitgedeeld met een venster waardoor je een klein stukje van
jezelf al ziet. ‘Jullie mogen ze even bekijken maar raak
de glanzende kant niet aan want dan komen er vingervlekken op en dan moeten je ouders hem wel echt
kopen.’
Er zit een moment in de envelop dat samenvalt met
die klik drie weken geleden; mijn ogen zijn gelukkig
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open en mijn tanden niet te zien en de gaten bevinden zich inderdaad aan de achterkant van alles. Een al
afgedrukte foto die mijn vader kan kopen en nog kan
bijbestellen in veelvoud en veelvormigheid tot wel
zestien kleintjes op een blad; voor een paspoort bijvoorbeeld. Hij zal alleen de foto kopen waar nu tóch
al een vlek op zit. Een paspoort heb ik niet nodig nu,
na Sjengen, zegt hij. Ik zal de enige zijn die Ellen geen
ruilfoto kan aanbieden. Naar mijn moeder zal ik een
vergrote fotokopie sturen, die ik snel zal maken als
ik een werkblad mag kopiëren voor de klas. Omdat ik
het apparaat zo goed begrijp. Wat er met niet gekochte
foto’s kan gebeuren weet ik eigenlijk niet. Ik stel mij
voor hoe die jaar na jaar verzameld worden door de
fotograaf en wijt mijn angst voor hem daaraan. Maar
in dit dorp koopt iedereen de foto’s.
Ik oefen met mijn zakmes. Ik kerf in stukken hout,
kerf in de schutting, kerf in een schuur, kerf aan de
onderkant van het bankje waar de vrienden van mijn
broer lachend blijven zitten als ik ’s avonds naar huis
moet. De lijnen nooit rond maar wel steeds minder
hoekig. Ik kerf niet in bomen. Bomen leven, zijn nog
kwetsbaar en in staat tot herstel. Het is nu bijna twee
maanden na de klik. Ik zal haar binnenkort bezoeken.
Het mes is scherp en ik heb geoefend.
Vier uur rijden liggen voor ons. Ik heb niets bij me
ter vermaak want ik kan niets dan naar buiten kijken,
anders geef ik over. Wagenziekte noemt mijn vader
dat terwijl wij nooit het woord wagen voor gebruiken voor auto. Mijn oma, de moeder van mijn moeder,
doet dat wel. Ik heb niets bij me behalve het zakmes
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dat strak omklemd door mijn vuist in mijn broekrokzak net zo heet brandt als het rood is.
…
Ruim honderd jaar eerder besloot de top van het Zwitserse leger dat er een nieuw zakmes diende te komen voor haar soldaten. Behalve snijden moest dit
mes blikken voedsel kunnen openen en het Zwitserse
dienstgeweer, het Schmidt-Rubin Model 1889, kunnen
demonteren. Dit eerste mes had donkereiken handgrepen en heeft sinds zijn geboorte in ontelbare reïncarnaties – waaronder een kleine rode versie in de
hand van een jong meisje – mensen geholpen met leven én overleven.
…
Over even zal ik haar zien. We lopen eerst door wat
gangen die wit zijn. Dan slaan we rechts door grote deuren een gang in die breder is en bruin. Er zitten
schrootjes tegen het plafond in mahoniekleur. Voor
de ramen aan beide zijden van de gang die beginnen
bij de grond en doorlopen tot aan de schrootjes hangen vitrages geweven van onregelmatig gesponnen
draden in ecru. Op schijnbaar lukrake plekken hangen
aan het plafond grote vierkanten plafonnières die een
zacht effen licht laten vallen over meubelen die gegroepeerd in zithoeken verspreid staan. Het had huiselijk kunnen zijn als niet alles een slagje groter was
geweest, een slagje steviger. Ook is het allemaal berekend op meer mensen dan een normaal gezin tegenwoordig telt en er zijn geen sporen van kinderen. Dit is
de sluis naar de afdeling waar mijn moeder op een kamer zit. Ik omklem mijn vuurmes. Dit is ongetwijfeld
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de laatste plek waar je zo’n mes mee naartoe nemen
mag, dat weet ik wel maar niemand denkt eraan dat ik
het bij mij zou kunnen hebben. Ze heeft het nodig.
Voor we haar zien is er een kort gesprek tussen de
behandelend arts, mijn vader, mijn broer en mij. De
arts is een knappe man in gewone kleren die, als hij
geen echte gekken begeleiden zou, de rol van psychiater zou kunnen spelen in

gtst

en ongetwijfeld be-

vriend zou zijn met Robert of Jef. Hij vraagt mij of ik
zin heb om mijn moeder te zien en of ik begrijp wat er
met haar aan de hand is. Nee en nee. Ik wil mijn moeder niet zien, ik wil haar knuffelen en bij haar blijven
of haar meenemen. Dan geklop op de deur en een verpleger, ook in normale kleren, komt binnen met mijn
moeder. Ik spring op van de bijzonder stevige stoel
van zwaar massief hout die desondanks omvalt en
stuif op haar af om haar te omhelzen. Zij ondergaat
het maar ik hoor aan haar ademhaling bij mijn oor
nu dat ze me dichtbij voelt. Mijn broer hangt aan haar
andere zijde en ik voel haar armen twijfelend om ons
heen omhoog bewegen tot we een toren zijn. Mijn vader schuifelt naar ons en legt zijn hand op haar onderrug. De arts stelt voor dat we met het hele gezin wat
gaan wandelen. Als we richting buiten door de gang
met de zithoeken lopen weet ik dat mijn kans eraan
komt. Vlak voor de deuren zeg ik dat ik nog naar de wc
moet die een stukje terug ligt. Dat mag en kan, er komen nu geen patiënten in de gang, ik antwoord bevestigend als mij gevraagd wordt of ik dit alleen kan. Ik
loop terug richting de wc en kijk af en toe om, alsof ik
smacht, naar ons gezin. Als ze uit het zicht zijn schiet
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ik onder de grootste bank het dichtst bij de deur waarachter mijn moeder nu woont.
Met dit mes demonteer ik de afstand tussen ons. Ik
kerf snel en behendig mijn naam in een hoekig hart
aan de onderkant van de grote stevige houten bank, de
bank die niet kapot te krijgen is door iemand met een
psychose of een waan, de bank die tegen een stootje
kan, die slijtvast is, de bank die aanvallen met stompe voorwerpen verdragen kan, de bank die niet in de
fik zal vliegen als er vergeten peuken op doorbranden,
achtergelaten door verdoofde maar rustige mensen.
Het is een bank, van dood hout dat niet meer groeit of
herstelt, die nooit kapotgaat, waar mijn naam in blijft
staan voor zo lang mijn moeder hier zit. Ik sta op en ga
achter haar aan. Ik ben nu weer dichter bij mijn moeder want ik heb dat ook nog nodig.
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MARTIJN DE FRANKRIJKER

Verlangen

Hij is vies. Onverzorgd, ongewassen, gezichtsbeharing tot in zijn neusgaten. Z’n eens witte Adidasjes,
modelletje van ver voor de gebr. Dassler ruzie kregen
om centen, zijn afgetrapt. De rechter toont extreme
slijtage bij binnenkant wreef, waardoor ik weet dat hij
met zijn been sleept. Ik heb wel tips, maar zeg niks.
Niet tegen hem, althans.
We halen ijs in de straat van … Jon, volgens mij. We
hebben het bijna op, ik mijn bolletjes Kinder Bueno
en de rest iets anders. Zo’n moment dat je elkaar normaliter aankijkt, knikt en zonder woorden te wisselen
gaat wandelen. We willen ook gaan, Jonah (zoiets),
nog een vriend van Levy en ik. Alleen, Levy is nog ijs
aan het halen. Voor die man.
Levy kende de man en zo staan wij hier allemaal
Levy te kennen, maar elkaar niet. De zwerver op z’n
Adidasjes kijkt indringend de cirkel rond en wij kijken
met alle moeite van de wereld niet naar hem. We hebben hem niets te zeggen, maar zijn doodsbang dat hij
ons wat zeggen zal en dus vullen we de lucht.
‘Wat voor werk doe je eigenlijk, Elya?’ vraagt de
jongen wiens naam ik dus niet meer weet.
Ik vertel hem dat ik werk in een hardloopwinkel en
beantwoord opvolgende vragen over mijn passie voor
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de sport, de afstanden en of ik me nooit verveel tijdens
het rennen: ‘Natuurlijk, maar ik verveel me tenminste buiten.’ Daar wordt om gelachen, zoals altijd. Ze
zeggen dat ik gelijk heb, zij vervelen zich achter een
scherm en hebben aan het eind van de dag hoofdpijn
van het zuurstofgebrek.
‘Ik dacht dat je schrijver was,’ zegt John.
‘O?’
‘Nou ja, dat zei Levy.’
‘Die zegt wel meer. Hij wil gewoon dat ik schrijver
ben.’
‘Jij niet dan?’
‘Nee, nou, jawel,’ is alles wat ik zeg voor ik stop.
Ik heb er verder niets over te zeggen en Levy komt –
dank de goden – weer naar buiten.
‘Kijk eens aan, David,’ zegt Levy, terwijl hij een ijsje aan de man geeft, ‘Twee bolletjes vanille.’
De man bedankt.
‘Geen probleem, we zien je wel weer, David.’
Levy loopt en wij volgen. Niemand vraagt waar
Levy de man van kent, maar ik neem aan dat we het
ons allemaal afvragen. Hoe ken je zo’n man? De andere twee kijken niet meer naar hem om en het valt
me op dat ik het zelf ook niet doe. De lucht is grijs, er
staan twee meisjes ruzie te maken op straat om een
hond en er is geen prullenbak voor mijn hoorntje. Die
bestel ik altijd, maar eet ik nooit op.
Binnen een paar honderd meter staan we weer voor
Jobs deur, die hij opent en ook voor ons openhoudt.
Net voor ik binnenloop kijk ik terug de straat in en zie
David. Schuin tegenover de ijssalon zitten anderen,
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zoals hij. Als mislukte kopieën, met elk de printfouten
op een andere plek. Jonah volgt mijn blik, die ene seconde.
‘Aasgieren,’ zegt hij zacht, Levy al bijna boven aan
de trap.
Ik stem zonder na te denken met hem in.
Weer op het dakterras neemt iedereen behalve Levy
plaats op dezelfde plek. Levy blijft staan en bekijkt de
lucht. De bbq smeult na, de geur van aangebrand vlees
heftig in de lucht.
‘Gelukkig kan ijs niet verbranden,’ zeg ik.
De jongens lachen en Levy zegt: ‘Het vlees was ook
goed, Elya.’
‘Het is maar waar je van houdt.’
Ik kijk naar de borden met onze restjes en hoopjes
afgeschraapt as en denk aan David en zijn vrienden,
buiten op de grond. Ik zie mezelf het aan ze geven,
omdat het alles is wat ik voor ze heb. Ik zie ze dankbaar zijn, omdat dat alles is wat zij hebben.
‘Waar hadden we het over?’ vraagt Levy.
‘Verlangen,’ antwoord de andere jongen.
‘Je vertelde over jouw verlangens,’ zegt Jokko.
‘Mijn verlangens…’ zegt Levy, lachend in zichzelf
alsof hij de grap al kent. We kijken alle drie naar hem
op, tot hij gaat zitten.
‘Het vreemde aan verlangen…,’ begint hij, alsof het hem niet op dit moment invalt, ‘…is dat ons
steeds meer geleerd wordt dat verlangen slecht is;
een oer-emotie die niet meer bij deze tijd hoort. Iets
verlangen is een teken van zwakte, want jij bent toch
zeker wel beter dan dat? Verlangen lijkt het begin van
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het einde. Tegelijkertijd gaat verlangen echt diep, in
ons allemaal, vol beweegredenen die we niet kunnen
uitleggen.’
Zo praat Levy door, zittend op zijn kansel. Wij
knikken soms, zeggen ook wel eens wat, maar hij
draagt het gesprek op zijn rug en wij wandelen achter
hem aan. Op een bepaald moment ga ik naar de keuken om voor iedereen nog een biertje te pakken, terwijl Levy doorpraat en ik blijf luisteren.
De oude flesjes probeer ik te balanceren op een stapel afwas, maar uiteindelijk maak ik toch plek. Een
halfvolle bak tomaatjes pak ik om terug te zetten in de
koelkast, die ik open wurm met mijn elleboog. In één
beweging zet ik de bak neer en pak vier flesjes. In de
groentela zie ik een maaltijdsalade, gesloten.
Voor de mannen op straat, dat is wat ik denk.
Ik geef iedereen bier en ga weer zitten. We hebben
sigaren, we drinken en iemand zegt wat en ik denk
aan die salade. Hoe ik hem uit de koelkast pak en hem
achter mijn rug verstop, of nee: in mijn rugzak ermee.
Ik loop naar beneden, de deur uit met mijn gestolen
waar. Naar links, een paar honderd meter en klamme handjes. Wat zeg je dan? Ze zitten nog op dezelfde
plek, de mannen. Alsjeblieft? Ik weet niet hoe ze gaan
reageren en kan het niet bedenken. Dankbaarheid, dat
hoop ik. Tranen mag ik niet verwachten, het is maar
een salade. Toch… ze zijn geraakt door de blijk dat ik
de hele avond aan ze heb gedacht.
Zou Jop het aan me geven als ik het hem vraag?
Mag ik jouw salade weggeven? Als ik zorg dat Levy
ernaast staat, dan wel. Ja, ik kan aangeven dat ik
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dat wil – mijn daad voor vandaag.
‘Elya?’ vraagt Levy.
‘Ja?’
‘Jij dan, waar verlang jij naar?’
‘Nog een biertje,’ komt eruit en ik sta weer op.
‘Je hebt nog,’ hoor ik Levy zeggen.
Ja, maar wat moet ik dan?
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NIKKI MULDER

Over

Joseph zat in een stoel op het kleine podium met een
gamecontroller in zijn handen. Formaldehyde had het
asgrauw van de dood verdreven en Josephs donkere cacao teruggebracht in zijn gezicht. Hij zat in joggingbroek en basketbaljersey, met felgroene sportsokken in zwarte Nikeslippers. Een zonnebril hield
zijn gesloten ogen verborgen. Zijn lichaam, dat geen
weerstand meer kon bieden tegen de zwaartekracht,
werd rechtop gehouden door een stok en een neksteun, deskundig verborgen onder zijn kleding. Naast
hem op een krukje stond een fles root beer en een zak
Doritos. Op de flatscreen speelde

nba

2k, het basket-

balspel; Joseph was de wedstrijd aan het verliezen.
Meneer Labat kende het verhaal uit de krant. Twee
weken geleden was Joseph in zijn hoofd geschoten
toen hij zijn hond aan het uitlaten was. Zijn moeder
had de hond kortgeleden aangeschaft, vooral met de
bedoeling haar tienerzoon wat meer naar buiten te
krijgen. Na de autopsie door de patholoog-anatoom
had de moeder het dode lichaam van haar zoon naar
meneer Labat laten brengen, omdat ze de uitvaart alleen aan hem toevertrouwde. Joseph moest een begrafenis in stijl krijgen.
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Meneer Labat keek naar de vrouwen aan de overzijde van zijn bureau. De inrichting van de begrafenisonderneming was gedateerd. De hardhouten
vloeren kraakten en het bloemstuk naast de deur was
verkleurd, maar meneer Labat wist dat het de mensen
geruststelde dat deze ruimte nauwelijks veranderde. Alleen de airconditioner had hij laatst vervangen
om de broeiende tropenwarmte buiten te houden. De
moeder omklemde de tas op haar schoot en keek verstild voor zich uit. Het verdriet van haar zus en dochters was overweldigend. Ze huilden, schokten, zochten steun. Meneer Labat kon niet goed zien waar de
een begon en de ander ophield. Hij wees naar de doos
tissues op de hoek van het bureau.
Meneer Labat observeerde de verbeten stilte van
de moeder. Dit was de derde keer dat ze in zijn kantoor zat. Ze was bekend met de keuzes die hij haar zou
voorleggen: houten of metalen kist, in welke prijsklasse, toestemming om te balsemen, open of gesloten kist, crematie of begraven, een wake op dezelfde
dag of een dag van tevoren, welke kleding moest hij
aan, een dienst in de kerk of in de uitvaartzaal, wilde ze daar muziek bij, hoeveel mensen verwachtte ze,
een gezamenlijke maaltijd achteraf, en zou ze contant
betalen, met creditcard of een verzekeringspolis? Hij
wachtte af tot zij zover was.
‘Kunt u hem, u weet wel… Kan de kist open?’
Dat kan, dacht meneer Labat, als die kogel er netjes
in is gegaan en de rouwdouwers van de lijkschouwing
hem een beetje heel hebben gelaten.
‘Ik ga mijn best doen, mevrouw Emery, maakt u
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zich geen zorgen.’
De moeder verstevigde haar grip op de tas.
‘Kunt u het dan misschien ook doen zoals u vorig
jaar met die oudere dame heeft gedaan? Rechtop, bedoel ik.’
De vrouwen om haar heen staakten hun gesnotter.
‘Ma?’
Meneer Labat rechtte zijn rug. Dat had hij nog niet
overwogen. Het zou kunnen helpen.
‘Dat is zeker een optie.’
Haar verzoek was wat onorthodox, maar ze was
niet voor niets naar hem gekomen. Ze zag ertegenop
hem straks als een oude dode man stijfjes in een kist
te moeten zien liggen. Joseph had de afgelopen jaren
doorgebracht achter zijn PlayStation, zei ze, en ze
wilde hem het liefst nog één keer zien zoals ze hem
gewend was. Ze realiseerde zich dat de kerk daar natuurlijk niet mee akkoord zou gaan – haar dochters
konden ook nog maar moeilijk wennen aan het idee.
Maar meneer Labat kon toch wel iets speciaals voor
hem betekenen tijdens de wake?
De balsemruimte lag achter in het uitvaartcentrum,
een vochtig hol zonder ramen waar het penetrant
naar chemicaliën rook. Josephs lichaam lag schoon
en weerloos op de porseleinen tafel in het midden van
de ruimte onder een tl-balk. Meneer Labat boog zich
over Josephs gezicht. Hij duwde de mond nog wat verder open en zocht met een naald zijn weg door het gehemelte naar de linker neusholte, door het kraakbeen
naar rechts, en weer terug naar de mond. Hij reeg de
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onderkaak aan hetzelfde draad en knoopte de uiteinden aaneen.
‘Zo, die zit dicht,’ zei meneer Labat. ‘Dat viel best
mee, toch?’
Hij tilde een ooglid op, lachte even vriendelijk naar
Josephs knipoog, plaatste een plastic kapje over de
oogbol en trok het oog weer dicht. Dit ging soepeler
dan hij had verwacht.
De meeste mensen dachten dat meneer Labat in
dienst stond van de nabestaanden. Ze verwachtten
dat hij de lichamen van de overledenen verzorgde en
opbaarde zodat zij met goed fatsoen afscheid konden
nemen. Meneer Labat was niet ongevoelig voor het
leed van de levenden, heus niet, maar in werkelijkheid
was hij er voor de doden. Hij begeleidde ze de stad uit,
zorgde ervoor dat ze niet bleven dwalen. In ditzelfde
gebouw, aan wat toen de rand van de stad was, was
zijn over-overgrootvader met de zaak begonnen. Al
langer dan een eeuw had de familie de doden ontvangen en klaargemaakt voor hun overtocht. Meneer Labat zette die taak voort, maar de doden waren jonger
geworden, vervuild met crack en opengereten door
kogels. Jong als ze waren, wilden ze het leven niet loslaten. Al die jongens probeerden achter de sluier van
de dood nog rekeningen te vereffenen, met elkaar en
met de levende zielen die nog rondliepen. Ook spijtbetuigingen aan moeders en geliefden pakten niet altijd even handig uit. De arme mevrouw Simmons werd
zo vaak door haar zoon bezocht in haar dromen dat ze
maandenlang niet durfde te gaan slapen.
Nee, als het over was dan was het over. Dat moes79

ten ze zo snel mogelijk accepteren, anders kwam er
narigheid van. Meneer Labat masseerde ledematen,
balsemde, bezwoer, prevelde gebeden, praatte net zo
lang in op de doden totdat zij met hun eigen overlijden
in het reine waren gekomen. Maar de beste manier om
hun verzet te breken was nog altijd om hun lichaam
onklaar te maken, ongeschikt voor bewoning.
Meneer Labat mengde formaldehyde met roze
kleurstof in de balsempomp, een grote glazen koker
op een roestvrijstalen onderstel met twee knoppen
om de druk te reguleren. Hij rolde een trolley met chirurgische instrumenten naar Joseph toe, sneed zich
een weg naar zijn halsaders en duwde een slangetje
door een ader richting het hart. De ader gleed uit zijn
vingers.
‘Kom op, jongen, werk even mee.’
Bij de derde poging kreeg hij de slang vastgeklemd.
Zonder Joseph de kans te geven zich te herpakken, stopte hij resoluut een tweede buis in een ander
bloedvat, en sloot die aan op de pomp met chemicaliën. Meneer Labat draaide de schakelaar om, zette de
pomp in pulseermodus en voerde de druk op. Langzaam verspreidde de balsemvloeistof zich door het lichaam, duwde Josephs bloed naar buiten.
Ho! Wacht, wacht, wacht. Dat is mijn bloed! Yo, dat
heb ik nodig. Wat de fuck doet u met mijn bloed?
Roze straaltjes liepen over het witte porselein richting het putje tussen Josephs voeten.
De afvoer? Serieus? Klootzak. Ma vertrouwt u.
‘Nee jongen, niet verstijven, dat heeft geen zin.’
Meneer Labat pakte Josephs rechterarm vast en
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bewoog die op en neer, pompte bloed op uit de diepte van het lichaam. Hij nam de vingers een voor een
tussen duim en wijsvinger, masseerde daarna de
armspieren, van hand naar bovenarm, en hielp zo het
bloed richting de uitgang en de chemicaliën naar de
uiteindes van Josephs lichaam.
Ah, fuck, da’s best lekker, denk ik. Doet u m’n andere hand ook?
Meneer Labat voelde de spieren versoepelen onder
zijn handen.
Of nee, wacht, ik voel niks meer daar.
Meneer Labat controleerde de kleur van de binnenkant van de hand. ‘Dat ziet er goed uit. Eens zien of we
die andere kant ook zover kunnen krijgen.’
Hé, wacht, nee! Ik voel niks meer! M’n arm is weg.
Waarom is m’n arm weg?
De druk mocht wel wat hoger, zag meneer Labat.
Een jong lijf vergde een krachtige hartslag, ook als het
hart zelf daar niet meer toe in staat was. Hij schroefde
de druk nog wat verder op.
‘That’ll do it.’
Een dag voor de begrafenis had meneer Labat zijn
grootste zaal ter beschikking gesteld voor de wake. In
de rouwzaal stonden stoelen en banken in een halve
cirkel om Josephs levenloze lichaam heen. Vrienden
en familieleden verzamelden zich, fluisterden condoleances, hingen zacht snotterend in elkaars armen.
Af en toe, als Josephs tegenstander weer eens had gescoord, steeg het gejuich van het computerpubliek uit
boven de treurnis in de zaal. Meneer Labat keek tevre81

den toe vanuit de deuropening.
Joseph had nog nooit zo slecht gespeeld. Met de
controller nutteloos in zijn schoot daalde het balbezit
van zijn Bulls tot onder de tien procent. Na drie kwartier klonk het fluitsignaal; de Bulls verloren met 154
tegen 0. Op het moment dat het gejuich van de supporters blikkerig aanzette en het verlies van Joseph
onomkeerbaar bleek, steeg vanuit alle hoeken van
de rouwzaal gehuil op, een luid en schrijnend geweeklaag. Zijn moeder zeeg ineen. Op het tv-scherm
stond nog minutenlang game over.
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NINA SAELMANS

Microben

Op de avond dat William Berger een schaap had laten
ontsnappen uit de wei, zat André Korstjes langs de oever van de rivier om een einde te maken aan zijn leven.
Williams vader had altijd gezegd dat een rustige kudde het product was van een rustige herder. Maar nu
was vader dood en was de hond, over wie geen wijsheden waren uitgesproken, als een bezetene tussen de
kudde gaan rennen en had één eigenwijs schaap het
op een lopen gezet. Het verrekte beest was zo door het
hek geglipt waarvan William niet had bedacht het te
sluiten.
‘Ellendeling,’ mompelde hij, terwijl hij de wei uitstormde, ‘Je hebt me weer mooi in de nesten gewerkt.’
Het was onduidelijk of William tot zijn vader sprak of
tot het schaap, maar hij haalde die twee de laatste tijd
wel vaker door elkaar.
Het was een benauwde avond; het kleffe zomervocht deed Williams kleren aan zijn lichaam plakken
en de lucht die hij inademde leek haast waterdamp. De
zon die langzaam weggleed tussen de huizen liet een
goudgele gloed achter op het landschap. Hier en daar
verstoorde een zwerm muggen Williams zoektocht
naar zijn verloren schaap.
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De jongen besloot langs de oever van de rivier te
lopen in de hoop het beest te kunnen vinden. Op zo’n
soort avond zou een schaap waarschijnlijk dicht bij
een waterbron blijven, had hij bedacht. Maar wist hij
veel, hij was geen herder zoals zijn vader dat was geweest en kon zich op geen enkele manier verplaatsen
in de beweegredenen van zo’n dier.
Na een paar minuten gewandeld te hebben stuitte
William langs de oever dan ook niet op zijn schaap,
maar op een oude man die onderuitgezakt bij het water zat, zijn beide gerimpelde handen onder zijn kin
gevouwen. De man verstijfde toen hij de jongen daar
zag staan, en sloeg hem gade met zijn ogen wijd opengesperd. De jongen staarde terug.
‘Ik ben mijn schaap kwijt,’ zei William. De man
ontspande nu.
‘Ik ben mijn zoon kwijt,’, antwoordde hij.
Een poosje bleef het stil; de twee hadden elkaar begrepen en dus verviel de noodzaak om iets te zeggen.
Het was de oude man die uiteindelijk de stilte verbrak.
‘Zullen we samen op zoek gaan?’ vroeg hij, ‘Ik heet
André.’
De plattelandsweg waarlangs William en André liepen was slecht verlicht; op dit punt in de avond, nu
de zon onder de horizon was verdwenen, zorgde het
gebrek aan lantaarnpalen ervoor dat ze gehuld waren
in duisternis. Maar hoewel de nacht die op hen was
neergedaald het landschap somber achterliet, zat er
iets geruststellends in de gedachte dat niet zij alleen,
maar alles om hen heen zich net zozeer in het donker
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bevond. William keek omhoog naar de hemel, alsof hij
hoopte daar zijn schaap te vinden.
‘Hoe ben je het eigenlijk kwijtgeraakt?’ vroeg
André. William haalde zijn schouders op en richtte
zijn blik weer op de weg voor hem.
‘Het was zijn eigen schuld, het liep zelf de wei uit,’
antwoordde hij, ‘Ik kon er niks aan doen.’ Er welde
een onrust op in de jongen. Hij werd overspoeld door
de plotselinge begeerte om de bomen die langs de weg
stonden een flinke stomp te geven, om het gras in de
berm met wortel en al los te rukken uit de aarde en
naar de hemel te schreeuwen dat hij pas veertien was
en dat zijn leed onrechtvaardig was. Maar de lucht reflecteerde slechts duisternis en dus twijfelde William
of het wel echt onrechtvaardig was wat hem overkwam.
‘Stom beest.’ Hij schopte tegen een steen die langs
de kant van de weg lag en begroef zijn handen diep in
zijn zakken. André wilde een hand op zijn schouder
leggen, maar William ontweek het gebaar.
‘Het is maar een schaap, jongen.’
‘Het is mijn vaders schaap.’
‘Je vader begrijpt het vast als je hem vertelt dat het
per ongeluk ging.’
William zweeg. Hij keek kort naar de lucht en toen
naar de oude man, die bij het zien van de blik van de
jongen zijn ogen neersloeg en zachtjes knikte.
‘Moet jij nu voor de kudde zorgen?’ vroeg André.
De jongen knikte, ‘En voor de boerderij.’
‘Ja, dat is een grote verantwoordelijkheid,’ verzuchte de man. Hij bleef even stil, alsof hij de waarde
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van zijn woorden afwoog in zijn mond, en vervolgde
toen zijn verhaal. ‘Mijn vrouw stierf tijdens de geboorte van onze zoon, zwangerschapsvergiftiging.
Dat kwam toentertijd vaker voor dan nu. Het is niet
niks om ineens de verantwoordelijkheid te dragen
voor een kind. Ik wist niet wat ik deed en ik was boos,
op mijn vrouw, dat ze me aan mijn lot had overgelaten. Maar ik was ook boos op mijn zoon, dat hij mijn
vrouw van me weg had genomen.’
‘Was u lang boos?’ vroeg William. Het tweetal had
nu een kruising bereikt en sloeg rechtsaf een weg
in die werd verlicht door enkele lantaarnpalen. Het
zachte licht van de lampen deed iets fonkelen in de
ogen van de jongen. De oude man haalde zijn schouders op.
‘Het is een houding die je aanneemt, denk ik. Uiteindelijk heb ik geleerd dat je ook iets moois kunt opbouwen van de dingen die je geliefden achterlaten. Het
is een verlengstuk van henzelf, mijn zoon was op elke
manier een verlengstuk van mijn vrouw. Zijn koppigheid, zijn zomersproetjes, de manier waarop…’ André
pauzeerde om de brok in zijn keel weg te slikken,
maar de brok was stug en liet zich niet zomaar kleinmaken. Als een stuk taai vlees hing het in zijn huig,
zo triomfantelijk aanwezig dat het zijn ogen deed
tranen.
Maar voor de brok in de keel van André had William geen aandacht. Hij stopte zijn pas en stak een
arm uit om de oude man ook tot halt te roepen. Voor
hen, onder een van de straatlantaarns, stond Williams
schaap. Het leek al het licht te absorberen dat uit de
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lantaarnpaal kwam; een goudgele gloed die als een
aureool om het dier hing.
Zonder aarzeling stapte André af op het schaap,
tot hij er slechts een halve meter van verwijderd was.
De twee stonden nu stokstijf tegenover elkaar, André
wat voorovergebogen als uitnodiging voor het dier
om dichterbij te komen. Het dier zelf blèrde kort doch
daadkrachtig.
André draaide zijn hoofd voorzichtig naar de jongen. ‘Hoe vang je een schaap?’ fluisterde hij. William
haalde zijn schouders op.
‘Gewoon pakken?’
De oude man keerde zich weer naar het schaap en
plaatste één voet naar achteren, alsof hij in de startblokken stond voor de belangrijkste wedstrijd van zijn
leven. Het schaap blèrde weer. En juist toen André zich
afzette om het te vangen, sprong het over de sloot
naar de andere kant van de weg en viel de oude man
pontificaal met zijn gezicht in het water. Toen hij beduusd opkeek liep er een straaltje modder langs zijn
gezicht.
William keek met grote ogen naar het tafereel en
snelde toen naar de oude man om hem overeind te
helpen. De twee belandden in stilte op een bankje dat
uitkeek op het weiland, en daarbij op het schaap dat
van hen gescheiden werd door een ondiepe sloot. Het
dier bekeek hen beide en blèrde nog eens kort.
Naast hem hoorde William de oude man zachtjes
snikken.
‘Hebt u pijn?’ vroeg hij. André wendde zijn blik van
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de jongen af. ‘Het is maar een schaap,’ vervolgde hij
toen de oude man niet reageerde.
‘Daar gaat het niet om, je begrijpt het niet.’
‘Ik denk dat ik u best goed kan begrijpen.’
De oude man schudde wild met zijn hoofd. ‘Alles
ontglipt me,’ jammerde hij.
William knikte voorzichtig. ‘Toen ik jong was vertelde mijn vader me wel eens een verhaal dat hij ‘Is er
leven op je neus?’ noemde. Dat ging over alle microben die op je lichaam wonen en je in leven houden,’
begon de jongen. ‘Die microben, dat zijn kleine beestjes die je niet kunt zien, maar die je altijd bij je draagt.
Je bent erdoor omringd en ze zijn onmisbaar. Maar
omdat je ze niet kunt zien vergeet je soms dat ze er
zijn. Het is belangrijk dat je je altijd blijft herinneren
dat er leven is op je neus.’
André keek naar het schaap en glimlachte tussen
zijn tranen door.
‘Wat deed u eigenlijk daar, bij het water?’ vroeg
William na een korte stilte.
André zuchtte en keek naar het schaap, terwijl
William naar boven keek en de sterren telde die aan
de hemel verschenen. ‘Weet je, jongen, er moet wat
op het spel staan. We kunnen pas echt leven wanneer
we geconfronteerd worden met het tegenovergestelde.’
Achter hen klonk meer geblèr: uit het holst van de
nacht verscheen plots de rest van Williams kudde. De
schapen kwamen loom aangesjokt en dartelden rondom het bankje waarop de jongen en de oude man zaten. Het tweetal was nu omringd door wol.
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Een grimas verscheen op het betraande gezicht van
de oude man, terwijl William zachtjes kreunde.
‘Ik heb het hek open laten staan.’
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PETER HOGELING

Elkaars type

18.35 uur
‘We zijn elkaars type niet,’ is het eerste wat je zegt
wanneer we aan tafel zitten in het restaurant. Een
paar minuten daarvoor heb ik je ontmoet, onder een
wat te kleine paraplu in de striemende regen.
‘Hoe bedoel je?’ Ik merk dat je opmerking me overvalt.
‘Gewoon niet elkaars type.’ Je pakt de sjaal uit de
mouw van je jas en doet deze om je nek. ‘Een paar jaar
geleden had ik je niet naar rechts geswipet.’ Je doet je
armen over elkaar heen.
‘En je weet nu al zeker dat we elkaars type niet
zijn?’ vraag ik. De bel gaat in de keuken en je kijkt welke borden er worden weggebracht. Je lijkt afwezig.
‘Wil je gaan?’ vraag ik.
‘Nee, joh!’ zeg je. Het is de eerste keer dat je me
aankijkt. Je doet een pluk haar achter je oor. ‘We zijn
er nu toch!’
De serveerster komt bij ons: ‘Wat zijn jullie een
leuk stel!’
‘Ja, he?!’ zeg je. ‘Dat vinden wij ook!’ Je bestelt
biertjes voor ons en vraagt naar de menukaart. Je zegt
tegen de serveerster dat haar glimlach ‘nice’ is en dat
het restaurant er ook nice uitziet, ‘classy’ zelfs. Het
90

aantal Angelsaksische woorden in je zinnen boeit me
niet, alles is nice en classy in jouw beleving. Mijn kledingstijl vind je wel nice, mijn hobby’s zijn nice, de
inrichting van mijn huis, zoals te zien is op de foto’s
van mijn datingprofiel, vind je classy en de voorkeur
voor lezen, creativiteit en ruimdenkendheid vind je
heel nice. Je hebt ook wel wat met taal, want om te laten merken dat je een accent hebt, typ je ‘kum goe’ en
‘laoter!’ in je chatberichtjes.
‘Wat is jouw type?’ vraag ik in een van je zinnen.
Je praat onafgebroken. Misschien ben je het type dat
op feestjes het verhaal van iemand overneemt om het
over jezelf te hebben. De serveerster brengt de biertjes die je net hebt besteld. Je vertelt verder alsof ik je
niet heb onderbroken, alsof de biertjes er al stonden.
Ik neem een slok.
‘Tja,’ ook jij neemt een slok, ‘zoals ik al zei zou ik
je een jaar geleden niet naar rechts hebben geswipet.
Veel te serieus voor mij en dat gedeelte over meditatie
en ruimdenkend zou voor mij te zweverig klinken.’ Je
ontdoet je van je sjaal en stopt deze terug in de mouw
van je jas. ‘Maar toen ik je foto zag, vond ik je vibe wel
nice.’ Je knikt bevestigend. Voor het eerst valt het me
op dat je een stilte laat vallen. Niets zegt.
‘Ben je weleens stil?’ vraag ik.
‘Hoe bedoel je?’ Je trekt je wenkbrauwen op.
‘Gewoon. Ben je weleens stil in het algemeen, of
met iemand?’ Uit de binnenzak van mijn jasje pak ik
mijn telefoon en leg deze op tafel.
‘Ik zou het wel willen…’ zeg je. Zonder verder te
wachten op jouw antwoord, ontgrendel ik het scherm
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van mijn telefoon en ga automatisch naar de timer.
‘Dan stel ik voor dat we nu samen een minuut stil zijn
en elkaar alleen mogen aankijken.’
Voordat jij je kunt bedenken, ik hoor nog wel een
paar kreten van verzet, of spanning, ik kan het niet
uit je geluiden opmaken, zet ik de timer op een minuut. Ik leg de telefoon zichtbaar voor ons allebei in
het midden van de tafel, tussen de twee biertjes in. De
eerste paar seconden verstrijken alsof we niets anders
gewend zijn om te doen dan dit. Na twintig seconden
verschijnen er kuiltjes in je wangen. Je glimlacht. Je
ogen schieten heen en weer en dan knipoog je naar
me. Ik knipoog terug. Het geluid in het restaurant
neemt onze stilte over. Het stel naast ons heeft het
over de storm buiten. Verderop worden er twee burgers bij een tafel gebracht. De bel bij de keuken gaat. Ik
raak je hand aan en je legt jouw hand op de mijne. Dan
gaat timer op mijn telefoon.
‘Jezus!’ zeg je. ‘Ik heb nog nooit zoiets ongemakkelijks gedaan tijdens een date.’ Je laat mijn hand los.
‘Nee?’
‘Nee, dat denk ik niet.’
‘Wat is jouw type dan?’ vraag je. Ik neem een slok
van mijn bier om mezelf denktijd te geven, want ik
was hier nog niet klaar voor. Wat is mijn type dan?!
‘Ik weet niet of ik een type heb.’ Je trekt een wenkbrauw op. Op internet heb ik gezocht naar typen mensen en dan kom je uit bij legio testen die bepalen welk
type je bent. Sommige tests gaan uit van zestien type
mensen, andere weer van acht, vier of twintig. Een
enneagramtest laat je zien op basis van negen typen
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waar je een beetje bij past. Andere sites gaan uit van
lettercombinaties

enfp, intj

of

isfp

op basis van Jung.

Op steeds meer profielen zie ik die lettercombinaties
voorbijkomen. Op datingapps lijken we steeds beter
te weten wat we zoeken en weten we onszelf steeds
gelikter te omschrijven, maar achter die profielen
schuilen levens waar mensen meer twijfelen dan ooit.
Voluit leven is de norm. En je bent maar één keer jong,
dus waarom doe je het allemaal niet nu? De vraag is of
een type hebben wel zo belangrijk is.
‘Heb je geen type?’ vraag je. ‘Ah, kom op! Doe niet
zo flauw! Je hebt toch wel een type?’
Ik leun naar voren. ‘Ik denk dat mijn type iemand is
die whisky drinkt, liggend op een opblaaskrokodil op
een rivier in de Amazone.’ Je lacht uitgelaten. Mensen
in het restaurant kijken naar ons, ze hebben mij niet
eens gehoord.
22.03 uur
‘Ik denk nog steeds niet dat je mijn type bent,’ zeg je.
Ik lig in bed op adem te komen. ‘Even douchen,’ zeg
je tegen jezelf en je stapt uit bed. Je vraagt me waar de
handdoeken liggen, je draait de kraan van de douche
open, het water klettert op de grond, en je stapt onder het stromende water. Daarna stap je weer bij mij in
bed. In stilte.
22.57 uur
In bed zit je boven op me. Je stoot korte, harde geluiden uit die ik herken uit pornofilms op internet.
Ik heb het idee dat in dat soort filmpjes harder wordt
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geschreeuwd dan dat ze plezier hebben van die seks.
Dat vrouwen op pornofilmpjes een show opvoeren
om hun mannelijke kijkers een plezier te doen, om
de mannelijke tegenspeler een plezier te doen. Seks
zonder geluid vind ik ook ongemakkelijk. Alsof je probeert te zeggen: doe je ding, ik ga wel even liggen. Ik
denk overal seksgeluiden te horen. In straten, bij open
ramen. Achter deuren wanneer ik langs hotelkamers
loop. En dan sta ik even stil om te luisteren.
Nu ben ik het die seks heeft. Hier in dit bed en ik
ben me werkelijk aan het afvragen of jij een show aan
het opvoeren bent. Je borsten gaan langs mijn gezicht
heen en weer. Zouden de buren het horen?
Plots ga je rechtop zitten. ‘Pas op!’ probeer ik, maar
het is al te laat. Je stoot je hoofd tegen het plafond van
de vide. Dit is het enige nadeel. Je kan een paar zaken
uitvoeren in bed, voor het overige gedeelte moeten we
naar beneden. Je grijpt naar je hoofd. ‘Godver!’ roep je
en je laat je op het matras vallen. Je kruipt tegen me
aan en ik geef kusjes op je hoofd. Zo liggen we een
tijdje. Af en toe hum je en ik hum terug. Een taal waarin we ons proberen af te stemmen. Je tilt je hoofd op
en je kust me. De gedachte dat je zojuist een show aan
het opvoeren was, laat me niet los.
‘Was je net iets aan het opvoeren?’ vraag ik.
Je wordt rood. ‘Hoe bedoel je?’ vraag je.
Ben ik te direct? Ik probeer het nog een keer. ‘Vind
je de seks lekker?’ Ik kijk je aan om de vraag der vragen te stellen: ‘Of maak je altijd zoveel geluid in bed?’
Het is eruit. Ik voel me schuldig. ‘Het is niet erg, hè. Ik
ben gewoon benieuwd,’ zeg ik erachteraan om de boel
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te verzachten.
Je wordt roder. Waarom moet ik dít soort vragen
stellen?! Ik kan niet eens een normaal oppervlakkig
gesprek voeren of opmerkelijkheden van de ander, al
is het gewoon voor het gemak, negeren.
‘Nou,’ begin je weifelend, ‘waarom wil je dit weten?’
Ik haal mijn schouders op en leg een hand op mijn
voorhoofd. ‘Ik dacht dat je niet echt bij jezelf was.’
Ook ik klink nu weifelend.
‘Ja, misschien wel.’ Je ontwijkt mijn blik. ‘Maak ik
te veel geluid?’
Ik probeer naar woorden te zoeken. Je ogen vragen
om een antwoord.
‘Misschien,’ zeg ik.
‘Je hebt gelijk,’ zeg je en je kust mijn lippen.
‘Heb ik je nu…,’ probeer ik.
‘Laten we erover ophouden,’ je kust me, zachter en
je gaat boven op me zitten. Je bewegingen zijn liefdevoller deze keer. Of we elkaars type zijn weet ik niet zo
goed, maar voor nu besluit ik even van wel.
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REMMELT BOT

Viriel

Sommige dagen zijn we broos. Zoals meringue, of die
ellendige schouder van jou, die schiet vaak uit de kom.
Misschien moet ik je schouder opvullen met cement,
dan hoef ik niet meer zo voorzichtig te zijn. Op broze
dagen ben jij niet voorzichtig, dan hang jij aan onze
liefde, maar het breekt af en we vallen. Ik zet je schouder terug op zijn plek voordat we de grond raken. ’s
Avonds eten we meringue bij de thee. We kijken Ik hou
van Holland omdat we niet van elkaar houden.
Sommige dagen is onze liefde geconcentreerd, op één
plek, sterk, als de smaak van de tomatenpuree die ik
door de macaroni schep en voor je opdien als ik geen
zin heb om te koken. Je windt je niet op over de verbrande uitjes en schenkt er ketjapsaus overheen. Je
spoort me aan om ook te gaan eten, maar ik kan mijn
ogen niet van jouw mooie gezicht afhouden en eet
niets.
Je morst een schep macaroni op het tafelkleed. De tomatenpuree smeert zich als een bloedvlek uit over het
linnen. Ik ben razend en wend mijn ogen van je af. Nadat we van tafel gaan pijp ik je omdat ik me schuldig
voel, maar de schuldgevoelens zijn eerder verdwenen
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dan dat jij klaarkomt en ik verveel me.
*
Ik weet niet hoe ik tegen je moet zeggen dat ik eenzaam ben, dus klaag ik dat we altijd samen zijn. Je zet
een mok, een kartonnetje van een wc-rol, een Bijbel
en mijn twee favoriete oranje bloembakken op tafel.
Je geeft me lijm en een schaar. Met plastic oogjes en
monden van wit en rood papier laat je me gezichten
aanbrengen op de spullen. Je vraagt wie mijn beste
vriend is geworden en ik wijs naar een van de bloembakken.
In de bloemenwinkel zijn de viooltjes uitverkocht. Je
stelt voor een cakeje te gaan eten om over de teleurstelling heen te komen. We lopen naar de bakker aan
de andere kant van het winkelcentrum, want die vind
ik lekkerder dan de bakker dichterbij. Als we daar aankomen blijkt het gesloten te zijn. Er hangt een briefje aan de deur waarop staat dat een familielid van de
bakker vandaag trouwt. Ik ben jaloers op het familielid en wil dat jij me nu ten huwelijk vraagt. Ik geef je
een minuut maar er gebeurt niets. Ik zeg dat ik moet
plassen en loop teleurgesteld bij je vandaan.
In het toilethokje maak ik een foto van mijn penis en
ik stuur deze naar alle contacten in mijn telefoon, behalve naar jou. Ik trek mijn benen op en plaats mijn
schoenen op de wc-bril. Ik wacht tot de lichtsensor
niets meer waarneemt en het licht uitgaat. Tien mi97

nuten lang zit ik in het donker. Wanneer het licht weer
aanspringt, weet ik dat je me bent komen halen. Ik kijk
op het scherm van mijn telefoon. Alleen mijn moeder
heeft gereageerd, met een emoji van een opgestoken
duim.
*
Die avond ga ik vreemd. Ik bel gewoon ergens aan en
word binnengelaten. Als we op zijn bank liggen, vertelt
hij me dat hij naar een lezing over wit privilege is gegaan en had moeten huilen vanwege zijn witte schuldgevoelens. Hij was gesommeerd om niet alle aandacht
naar zich toe te trekken, maar kon niet stoppen met
huilen en had de zaal moeten verlaten. We kijken compilaties op YouTube van grappige momenten uit de
Amerikaanse popcultuur die je volgens de titels om
twee uur ’s nachts moet kijken wanneer je niet kunt
slapen en hij moet weer huilen. Ik troost hem. Terwijl
ik afscheid van hem neem, zegt hij dat hij verliefd op
me is geworden. Ik lach hem uit en loop naar buiten.
Wanneer ik thuiskom, ben jij al aan het slapen. Ik kruip
naast je het bed in en pak je stevig vast.
‘Als ik nu zwanger van je zou zijn, zou je het kind dan
willen houden?’ Je reageert niet. Ik stel de vraag luider, maar je wordt niet wakker. Ik schud je heen en
weer totdat je reageert. Geïrriteerd zeg je me dat ik
geen dingen moet vragen die nergens op slaan, dus
vertel ik je niet over mijn grootste verlangen: het uitbroeden van een Pokémon-ei.
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*
Ik neem je mee naar de McDonald’s, maar mijn favoriete tafel is bezet. We gaan aan een andere tafel
zitten, bij de deur maar wel uit de tocht. Ik doe mijn
vaste bestelling: een McKroket, kipnuggets met mosterdsaus, frietjes en een kleine Fanta. Jij eet niets. ‘Dit
is mijn lievelingseten,’ zeg ik. Ik eet hier te vaak, mijn
ontlasting is net softijs. Als ik mijn eten op heb bied ik
aan een sundae voor je te halen, maar je schudt enkel
je hoofd.
Ik vertel je wat ik heb gedaan. Je zucht en ik denk dat
je opgelucht bent, alsof ik een vermoeden heb bevestigd. In stilte lopen we naar huis, waar je een doos uit
onze voorraadkast vandaan haalt. Je wilt onze vrienden eerlijk verdelen en stopt de mok en de Bijbel in
de doos. Voordat je vertrekt wil ik je een afscheidskus
geven. Je lacht me uit en loopt weg. Eerst ben ik boos
op God omdat Hij een overloper is, maar na een uur
voel ik me vooral gewoon eenzaam. Er is niemand om
daarover tegen te klagen.
*
Ik wil een leven lang op je wachten, maar na een
maand sta je alweer voor de deur. Ik vraag of je binnenkomt, dan pakken we ons leven weer op zoals we
het hadden achtergelaten. Jij wilt dat niet, we lopen
samen naar je auto en rijden naar het strand.
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Op de parkeerplaats tellen we ons geld en het valt mee.
We besluiten twee strandbedjes te huren. Onder de
parasol smeer ik je hele lijf in met zonnebrandcrème.
Ik neem je mee naar het water, we rapen schelpen op
en proberen krabbetjes te vangen. Ik duik door de hoge
golven heen en probeer je ook het water in te krijgen
door heel lang niet meer boven te komen. Wanneer
ik besef dat je me niet komt redden, spoel ik happend
naar adem aan op het zand. Je ziet me niet, je bent aan
het knuffelen met een hond. Het dier likt je in je nek,
je vingers strijken door zijn krullende haren, je bouwt
een klein zandkasteel en hij mag het kapotmaken.
Ik loop naar onze bedjes toe en trek de parasol uit het
gewicht dat hem op de grond houdt. Ik neem hem mee
over mijn schouder. Het is zwaarder dan ik dacht,
maar ik houd vol. Wanneer je me ziet, glimlach je,
en je vraagt of ik kom helpen. Je gaat een heel groot
zandkasteel bouwen, we kunnen er met z’n drieën in
wonen. We hoeven hier nooit meer weg, zeg je. ‘Ja,’
zeg ik, ‘ik kom je helpen.’ Met alle kracht die ik in mij
heb, steek ik de metalen punt van de parasol in de rug
van de hond. Het dier is gespiesd als een sateetje voor
op de barbecue die we zullen organiseren als onze
housewarming.
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SIEP HENDRIKS

Spiegelaar

Op 5 februari 2017 gebeurden er twee unieke dingen,
de een wellicht nog unieker dan de ander. De familie
Laurier kreeg onverwacht een derde kindje. Bij gebrek
aan betere namen onder de vorige generaties noemden ze hem ‘Naud’, naar de overgrootopa van vaders
kant. Tijmen, inmiddels 27, kreeg er dus een broertje bij, op dezelfde dag dat hij begon te spiegelen. Inmiddels weet hij niet meer of hij wakker werd met het
nieuws dat kleine Naud geboren was, of dat hij eerst
zijn rechterhand bewoog en zijn linkerhand volgde.
Identieke beweging. De wijsvinger, de ringvinger, de
duim. Alles. Perfecte symmetrie.
Zijn ouders, die toch al richting de zestig gingen,
droegen opeens weer de zorg voor een pasgeboren kindje dat meer huilde dan lachte, waardoor zijn
zusje, 23, met frisse jonge-mensen-tegenzin moest
bijspringen. Tijmen zelf kwam erachter hoe moeilijk
het is om normale dingen te doen als je handen altijd
dezelfde bewegingen moeten maken. Tandenpoetsen ging, douchen ook. Tijdens het wandelen leek hij
zelfs normaal, totdat hij in een Starbucks een bekende
zag, zwaaide en met zijn andere hand zijn latte over
het dichtstbijzijnde koppel smeet. Eten was ook een
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klus, en dan vooral vlees snijden. Dat werd praktisch
onmogelijk. Hij zat of met twee handen te snijden, of
statisch met twee bestekstukken in het vlees alsof het
thermometers waren. Zo waren er nog duizend dingen
die opeens moeilijk werden. Als ze niet moeilijk werden, werden ze vreemder, en Tijmen kocht vanaf dat
moment voorgesneden kipstukjes bij de supermarkt.
Naud stopte met huilen wanneer Tijmen er was. Zijn
ouders snapten het niet, Tijmen zelf nog minder. Hij
was niet bijzonder zorgzaam, had een scheve lach en
ook niet onbelangrijk; zijn handen spiegelden elkaar.
Precies het soort jongen waar een kind bang van zou
worden, en toch had kleine Naud blijkbaar besloten
om zich aan zijn grote broer te hechten en niet meer
los te laten. Er was nog iets opmerkelijks aan die twee
samen – behalve de andere opmerkelijkheden die er al
waren – Naud begon óók te spiegelen. De eerste keer
was het subtiel, en kreeg Tijmen meer de indruk dat
Naud hem nadeed. Liefkozende vleierij. Na een tijdje
begon hij daaraan te twijfelen.
‘Waarom dit?’ vroeg kleine Naud toen hij een jaar of
drie was en ze samen met de felgekleurde blokken in
de woonkamer speelden. Naud hield zijn beide handen
open-dicht-open, en wees met beide wijsvingertjes
naar die van Tijmen, die net een blok met twee handen oppakte, zoals kostbare juwelen in een vitrinekast
worden gezet. Tijmen keek op, krabde met zijn rechterhand aan zijn kin en met zijn linkerhand aan een
houten blok.
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‘Waarom wat?’
‘Onze handen. Zelfde. Hoezo?’ Open-dicht-open.
Tijmen volgde het gebaar.
‘Nou,’ begon Tijmen, zijn ontroering wegslikkend,
‘de dag dat jij geboren werd, ben ik hiermee begonnen.
Met spiegelen, zoals mama het noemt. En jij dus ook.’
Naud viel stil. Voelde hij zich schuldig – dacht hij
dat dit alles door hem kwam? Tijmen wilde vloeken en
bedacht zich net op tijd.
‘Geen zorgen,’ zei hij met de zachtste lach die hij
kon opbrengen, ‘het zit anders. Ik denk dat.…’ Hij
dacht. Voelde zijn ene hand het ritme van de muziek op
de radio meetikken en zijn andere hand hetzelfde doen.
Zag Naud het ook proberen, maar de tweede tel steeds
missen. Hij dacht nog harder – hoe leg je aan een kind
uit dat je ergens geen verklaring voor hebt, maar het in
ieder geval, ongetwijfeld, niet zijn schuld is?
‘Mijn theorie,’ begon hij, ‘is dat we bij jouw geboorte per ongeluk van hand gewisseld zijn. Dus jij
hebt mijn linkerhand,’ hij hield links omhoog, ‘en ik
de jouwe. Daarom doen onze handen zo gek – ze zitten niet aan de goeie pols!’
Hij stak twee duimen in de lucht en liet Naud lachen. Dat was het beste geluid in de kamer. Beter nog
dan de zachte muziek. Naud stak ook twee duimen op
en keek nog eens goed naar zijn linkerhand.
‘Deze is van jou?’ vroeg hij. Tijmen knikte.
‘En deze van jou. De rechter doet gewoon maar alles na omdat hij in de war is!’ Hij keek geveinsd verontwaardigd naar zijn rechterhand en gaf Naud een
knipoog. Meer gelach.
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Tijmen en zijn moeder hadden de ergste ruzie van hun
leven tien minuten voor Nauds begrafenis. Zijn zusje
had hem, met rode ogen en trillende handen, namens
zijn moeder gevraagd of het geen beter idee was als
hij niet zou spreken tijdens de dienst. Tijmen voelde
een hitte achter zijn kaken die hij misschien nog nooit
had gevoeld, en stormde de trap af naar zijn moeders
luie stoel. De vrouw die daar zat was tien jaar ouder
geworden in de week na Nauds dood. Naud. Zes jaar,
drie maanden en veertien dagen. Tijmen keek naar
zijn moeder en zag iemand anders. Een deken hing
slap om haar schouders en ze keek hem niet aan. Pas
toen hij begon te schreeuwen, beide handen boven
zijn hoofd geheven.
‘Je bent zo boos,’ had zijn moeder als reden gehad. Ze wilde niet dat hij sprak op de begrafenis van
zijn kleine broertje, de persoon die hij zo’n beetje had
opgevoed en alles had geleerd en had leren voetballen en keepen toen hij liever keeper wilde worden en
het jeugdteam nét een opening had. De jongen die hij
had leren overgooien met twee handen en wiens hand
hij nog altijd aan zijn lichaam voelde als een fantoom
met ijzige vingers, de jongen die door nalatigheid van
zijn óúders nu in een te grote kist met lelijke bloemen
lag. Dit alles wilde hij schreeuwen. Sommige dingen
schreeuwde hij ook. Uiteindelijk stapte zijn vader tussenbeide, niet met sussende woorden, niet met een
knuffel of zelfs een klap, maar met een simpel ‘We
komen te laat.’
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De begrafenis was te kort. Tijmen bedacht, verwoed
tikkend met beide wijsvingers op beide knieën, dat er
natuurlijk geen afgesproken lengte is voor uitvaarten.
Meestal duren die dingen drie kwartier. Soms een uur.
De uitvaarten van anderhalf uur zijn, dacht hij, alleen
bedoeld voor de mensen waar écht heel erg van gehouden werd. Waar niks alledaags aan was. Aan Naud
was niks alledaags, en toch stroomde de kerk na veertig minuten leeg. Tijmen sprak niet op de uitvaart. Hij
keek enkel naar zijn hand.
Thuis bracht ook geen rust. Niet vanwege een gebrek
aan moeite – terwijl hij binnenkwam en zijn stropdas
met een hand losmaakte terwijl de ander imiteerde,
keek hij zijn appartementje rond. De verschillende
ramen. De L-vormige tafel. De asymmetrie. Tijmen
Laurier had geen enkele pan, stoel of handdoek hetzelfde. Geen matchende gordijnen aan weerskanten
van de ramen. Niks gelijk. Niks hetzelfde. Niks gespiegeld. Zijn jasje gleed gemakkelijk van zijn armen
af. Hij liet het liggen waar het viel. De keuken was stil
en afwachtend, en bleef zo terwijl hij op het aanrecht
leunde en naar de foto van hem, zijn broertje en zijn
zusje keek die op de vensterbank stond. Ze glimlachten. Hij pakte de foto op. Keek ernaar. Hield hem boven de zwarte stenen van de vloer met zijn rechterhand. Opende de linker. De rechter volgde en met een
daverend gerinkel spatte de fotolijst uit elkaar op de
tegels. Tijmen voelde de glassplinters tegen zijn lakschoenen tikken.
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De wandeling naar de werkplaats van zijn vader was
een kleine tien minuten die hij in stilte aflegde. Hij
opende de deur met zijn rechterhand terwijl zijn linker hem imiteerde met een onzichtbare koperen
deurknop, en keek de laat zonnige, houten ruimte
door. Zijn vader en moeder waren met zijn zusje uit
eten gegaan. Hij had betere dingen te doen, andere
dingen om mee te dealen. De constante pijn die als een
vishaak in zijn borst zat, bijvoorbeeld. Elke keer als hij
even op adem kwam trok iemand de lijn strak, zodat
de huid weer scheurde. Zodat hij weer naar zijn linkerhand keek en alleen maar kleine Naud zag. Kleine
handjes. Open-dicht-open.
Het geluid van de zaag had iets symfonisch. Het gekartelde mes raakte de huid van zijn pols en spleet
deze als een piñata op een deprimerend kinderfeestje.
Rode confetti, overal!
Tijmen viel op de grond, de plek omklemmend
waar zojuist nog een linkerhand zat. De vloer van de
werkplaats was koel tegen zijn slaap. Hij opende voorzichtig zijn ogen, tussen het bonken van zijn hoofd en
het steken van zijn pols door. Zijn linkerhand lag een
meter van hem af, de vingers nog altijd gevormd in de
positie die ze voor het laatst innamen. Hij keek naar
zijn overgebleven hand. Bewoog de vingers. De duim.
De hele hand.
Met zijn rechterhand reikte hij naar de linker. De
mouw van zijn blouse was inmiddels rood van het
bloed dat nog altijd omhoog kroop door het katoen.
Hij pakte de linkerhand van de vloer. Kuste de vingers
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die nu alleen waren, die net als die van kleine Naud
nooit meer gingen spiegelen. Met gesloten ogen verstrengelde hij de vingers van zijn overgebleven hand
met de vingers van de ander, en glimlachte hij zwakjes.
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THOM WIJENBERG

Ophaaldag

Het loopt al tegen vijven als Angel het geratel hoort,
het geluid van hout op steen. Ze zet het strijkijzer neer
en loopt naar het raam. Aan de overkant van de straat
loopt een magere jongen de huizen af. Achter zijn rug,
aan zijn kippenarmpjes, rolt een speelgoedkar vol
boeken.
Kleine Jorik van Aevermate is weer op missie. Angel herkent het verschijnsel uit de verhalen van de
andere caissières. Om de zoveel weken stuurt Joriks
moeder hem de wijk in om spullen op te halen. Geld
voor missies naar Centraal Afrika, in onbruik geraakte
rozenkransen of christusbeeldjes. Of, zoals vandaag,
het woord van de Heer. De wijk spreekt er schande
over, heeft medelijden met dat joch. Angel misschien
nog wel het meest. In tegenstelling tot de rest heeft zij
geen eigen kroost om zich zorgen over te maken.
Het geluid van de wieltjes wordt luider. Dan gaat de
bel.
Angel loopt de trap af. Ze heeft haar Super de
Boer-tenue nog aan. De stof bij haar oksels trekt en
kleurt donker van het zweet. Na haar dienst neemt
ze de moeite meestal niet om zich om te kleden. Even
overweegt ze dat alsnog te doen, tot ze bedenkt dat de
jongen haar zo makkelijker herkent.
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Ze opent de deur. ‘Hallo, jongeman.’
Jorik kijkt haar niet aan. Neem het hem eens kwalijk: zijn haar is ongekamd, zijn Dragon Ball Z-shirt
twee maten te klein en zijn huid kleurloos als een
scheet. Angel heeft hem nog nooit alleen in de supermarkt gezien. Tot haar verbazing lijkt hij zonder zijn
moeder nog smaller, nog ongezonder.
‘Goedendag mevrouw,’ zegt hij zachtjes.
Het voelt nog altijd vreemd om zo genoemd te worden, mevrouw. Zelfs al loopt ze tegen de veertig. Het
zal wel te maken hebben met haar naam. Kun je ooit
een mevrouw worden als je Angel heet?
‘Waar kan ik je mee helpen?’ vraagt ze. Ze speelt
desinteresse. Ze leunt tegen de deurpost en kijkt naar
haar nagels, de leegte om haar ringvinger.
Jorik tilt zijn hoofd op.
‘Mijn moeder,’ begint hij en dan – hij kijkt haar
kort aan, per ongeluk lijkt het – vliegen zijn woorden
als jongleerballen door de lucht en landen tussen hen
in op de grond. Zijn gestotter vertedert haar. Ze zou
hem zachtjes willen knijpen.
‘Rustig maar.’ Ze wijst naar de kar. ‘Verzamel je
soms boeken?’
Hij knikt. ‘Bijbels.’
Ze doet alsof ze nadenkt. Ze legt haar vinger zelfs
op haar kin. ‘Volgens mij heb ik er nog wel eentje liggen. Kom maar even binnen, dan ga ik voor je zoeken.’
Jorik aarzelt. Hij draait zich om naar de kar.
‘Die mag ook mee. Kom.’
Aarzelend trekt hij het voertuig over de drempel.
Een van de vier wielen, een groene, blijft even hangen
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en geeft dan krakend mee. Angel beeldt zich in wat Joriks moeder erover zou zeggen: alle goede dingen komen in drieën. Daarom heeft dat mens natuurlijk zo’n
hekel aan zichzelf. En aan Jorik, het arme lam. Voordat zijn vader vertrok hoorde je haar nooit over haar
geloof, had ze het net als iedereen over het weer en de
laatste roddels uit de Privé.
Op Angels instructie parkeert Jorik de kar onder
de kapstok. Nu pas valt het haar op dat er niet alleen
bijbels in liggen. Mensen hebben er allerlei boeken in
gelegd: kookboeken, thrillers, twee identieke biografieën van Boris Becker en zelfs een Koran.
Hij moet haar hebben zien kijken, want hij zegt:
‘Die moet ik nog ergens weggooien.’
Ze neemt hem mee naar de keuken en geeft hem
een bekertje Karvan Cévitam. Jorik drinkt zijn glas in
een teug leeg. Glimlachend vult ze een tweede glas.
Hij lijkt het niet te merken. Hij ziet al iets anders wat
hij wil hebben, de twee platgedrukte ham-kaascroissants in een broodzakje op tafel.
‘Wil je er een?’ vraagt ze.
Hij knikt. Binnen vier happen is het broodje weg,
dus geeft ze hem ook de tweede en een cornetto na.
Ze geniet ervan om hem te zien eten. Thuis krijgt hij
vast weinig lekkers. Ze kan het boodschappenlijstje
van zijn moeder dromen: casinobrood, magere melk,
slavink en prei. Jus d’orange en kaassaus alleen in het
weekend.
Halverwege de maaltijd vindt Jorik zijn tong terug.
Hij steekt een verhaal af over zijn moeder, hoe zonde ze het vindt dat het Boek zo weinig gelezen wordt.
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Niet alleen zonde, maar vooral zondig! Al die verstofte
bijbels. Als niemand ze wil, wil zij ze wel. Het gebabbel
van de jongen doet Angel denken aan de bejaarden uit
de wijk die de hele dag niemand zien en daarom minutenlang aan haar kassa blijven kwekken.
Als het ijsje op is, kijkt Jorik haar met grote ogen
aan.
Even denkt ze dat hij meer wil, maar dan mompelt
hij iets over het avondeten en dat hij op tijd thuis moet
zijn.
‘Goed, laten we snel gaan zoeken.’
Angel loopt de woonkamer in en opent wat lades hier en daar. Jorik blijft in de deuropening staan
en wiebelt op zijn benen. Hij lijkt losser. Ze weet niet
waar het door komt, of het een groeiend gemak is of
ongeduld.
‘Hier ligt ie niet,’ zegt ze.
Ze kijkt om zich heen en krijgt een idee dat haar
meteen blij maakt. ‘Ik ga even boven kijken. Weet je
wat, doe jij ondertussen even een spelletje op de computer?’
Ze wacht zijn antwoord niet af. Ze loopt naar de
computerkast en opent de deurtjes. Binnenin staat
de desktop nog te brommen. Angel zet een stoel voor
de kast, trekt de schuiflade met het toetsenbord naar
zich toe en tikt haar wachtwoord in.
‘Ik moet eigenlijk om half zes weer…’ stamelt Jorik,
maar Angel ziet dat hij al betoverd is. Het scherm werkt
als een magneet op zijn ogen. Ze snapt wel waarom:
een moeder die hem in versleten kleren laat rondlopen
heeft voor hem vast geen computer gekocht.
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‘Heel eventjes maar. Ik ken een heel leuk spelletje
met vissen, of eentje waarbij je vuurwerk naar je tegenstander moet gooien.’
Ze wenkt hem.
Hij loopt naar haar toe zonder van de computer
weg te kijken. In zijn onoplettendheid stoot hij bijna
zijn voet aan de kast.
Angel laat zien hoe het spelletje werkt, met welke
toetsen hij het poppetje in beweging brengt. Tijdens
haar uitleg vertelt hij dat ze thuis niet eens een televisie hebben. Zijn moeder vindt dat schermen slecht
voor je zijn, dat alles wat je nodig hebt al door God is
gemaakt.

Angel vindt het leuk om de jongen te

horen praten. Zie je wel, denkt ze, ik ben hiervoor gemaakt. Als God alles zo goed heeft bedacht, waarom
heeft zij dan geen Jorik om voor te zorgen?
‘Volgens mij snap je het. Ik ga even boven kijken.’
Ze haalt een hand door zijn haar. ‘En pas op voor de
kwallen!’
Jorik knikt.
Hij heeft niet door dat ze wegloopt, dat ze nog even
vanuit de hal blijft kijken. Ze gaat op de trap zitten en
stelt zich voor dat hij vaker langskomt. Ze ziet het al
voor zich. Samen Muizenval spelen en pannenkoeken met appel bakken, of naar het pretpark, de dierentuin… Maar dan schudt een vreemd geluid haar uit
haar fantasie, een aanhoudend gekreun gevolgd door
een kreet en vingers die rammen op het toetsenbord.
Angel snelt de kamer binnen.
Ze schrikt. Het computerscherm is gevuld met de
rozige kleur van ontbloot vlees, onsmakelijke beel112

den van vrouwelijke lichaamsdelen. Dingen waar Jorik
nog nooit van heeft gehoord, laat staan dat hij ze van
zo dichtbij heeft gezien. Ze neemt de muis van hem
over en klikt alle vensters weg. Een onmogelijke klus,
want voor iedere pop-up die verdwijnt springen er
minstens twee nieuwe in beeld.
Angel laat het voor wat het is en drukt de computer uit. Het gekreun wordt eerst luider en stopt dan
abrupt.
In het zwarte scherm ziet ze Jorik zitten. Hij heeft
zijn handen voor zijn ogen geslagen en huilt met lange halen. Dat hij zo van streek is geeft haar een vervelend gevoel in haar maag. Alsof ze een hele pan pasta
naar binnen heeft gewerkt, inclusief de pan, maar dan
nog zwaarder.
‘Jongen toch, lieve jongen.’
Ze knielt bij hem neer en legt haar handen op zijn
knie. Ze wil hem laten weten dat het goedkomt, maar
hij schrikt van haar aanraking en duwt haar weg.
Daarna staat hij met zo veel geweld op dat de stoel
omvalt en ook daar schrikt hij weer van. Hij zakt tegen
het logeerbed op de grond. Snikkend duikt hij in zichzelf weg. Als hij even later zijn hoofd weer omhoogsteekt is zijn gezicht rood. Zijn stem hakkelt, waardoor ze eerst niet snapt wat hij zegt. Na de vierde keer
begrijpt ze het: hij wil naar huis. Hij wil zijn moeder.
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WOUTER ROZEMA

Drijven

‘Oké, denk allemaal aan Hugo. Bij drie. Eén, twee…’
Moet je opletten, denk ik bij mezelf, we gaan het
nog echt doen ook. En ja hoor: op Moniques teken
slaan we alle tien tegelijkertijd ons boek open op de
allerlaatste bladzijde. Ze heeft ons er net met potlood
The End op laten schrijven. Ik staar naar de zes letters
en zie vooral de leegte tussen beide woorden.
‘En nu,’ zegt ze, ‘bladeren we terug naar de eerste bladzijde. Hier, The Beginning. Elk eind staat namelijk ook weer symbool voor een nieuw begin. Een
echt goed boek lezen we ook meerdere keren, toch?
En Hugo heeft een echt goed leven gehad, of niet dan?
Hm, Louise?’
Maar Louise zegt niets. Ze wiebelt onrustig op haar
stoel.
‘Nou, op deze manier heb ik het nog niet eerder
bekeken,’ zegt Wendela, ‘waar had je deze oefening
precies gevonden? Misschien iets voor mijn schoonzus. Die heeft- o, trouwens… neem alsjeblieft nog wat
toastjes, jongens. Ze moeten op, anders zijn ze morgen zo klef.’
Het restje van mijn vierde glas rood ligt treurig in
mijn glas. Ik zou willen dat ik me zorgen kon maken
om toastjes en schoonzussen.
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‘Ik ga roken.’
Zodra Louise opstaat lijkt de groep aan weerskanten uit elkaar te splijten, alsof ze opeens is veranderd in een Mozes aan zee. Normaal zou ik met haar
meegaan en een fractie van een seconde blijft ze dan
ook bij de schuifdeur staan, haar blik glijdt vanuit gewoonte in mijn richting. Maar ik kan het niet. Zo is alles immers begonnen; Louise en ik, na de allereerste
bijeenkomst van de leesclub, schouder aan schouder
onder Wendela’s luifel. De regen had vrolijk geklonken op het gele zeil.
‘Heb jij een vriendje?’ vroeg ze toen. Het woord
klonk heel kinderachtig uit haar mond. Vriendje. Ik
was al tweeëndertig.
‘Een leuke man is niet gemakkelijk te vinden,’ zei
ik.
‘O? Zo’n charmante jongen als jij? Die niemand kan
vinden? Daar geloof ik niets van.’
Haar aandringen deed me denken aan mijn moeder en daardoor voelde ik opeens een afstand die er
net nog niet was geweest, ook al was Louise bijna vijftig.
‘Ik heb d’r wél een thuis,’ ze liet een foto zien voor
ik ernaar kon vragen, ‘zo’n leukerd. Misschien komt
ie ook wel eens een keertje mee. Hier, kijk. Hugo, heet
ie.’
‘Als jij ook even wil paffen… Ik vind ’t niet erg hé. We
hebben allemaal onze slechte gewoontes. Of neem
hier anders nog een van.’
Met vingers als kleine slavinken omklemt Wendela
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de schaal met toastjes brie.
‘Ik ben gestopt.’
‘Ah… Dat vind ik nou echt knap van je, Gijs. De
meeste mensen beginnen juist te roken na een sterfgeval.’
‘Geen last van.’
Zonder door te vragen schenkt Wendela mijn glas
bij.
Opeens is haar stem zachter, ze is net een inbreker
in haar eigen woonkamer.
‘Goed dat je bent gestopt. Dat roken en drinken…
Kijk maar naar Hugo. Het is nog steeds niet duidelijk
hoe ie is gestorven, hè. Ik bedoel maar. En Louise… Ik
denk dat het al die vragen zijn die ze nog heeft, dat ze
daarom een beetje, jeweetwel is.’
Ze maakt met haar vingers twee rondjes rondom
haar slaap, en beeldt dan een aansteker en sigaret uit.
‘Hij is verdronken, toch?’
De toch voelt kurk- en kurkdroog.
‘Ja, maar kom op! Daar moet meer achter zitten.
Dat kan niet anders. Hij moet te veel op hebben gehad,
of… misschien de verkeerde persoon tegen het lijf
gelopen, of zo. Wat deed ie anders daar, op die plek?
Vraagt het Louise anders zelf. We weten allemaal hoe
close jullie zijn.’
Waren.
Hugo noemde me altijd ‘Gijs van de Wijs’.
‘Je hebt me van de wijs gebracht, Gijs. Opgepakt en
weer ergens anders neergezet,’ kon hij dan zeggen,
‘waar het leven weer de moeite waard is, waar er een
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nieuw soort muziek klinkt.’
Het klonk teder, voor zover dat gaat als je in een nat
en doelloos park staat, in de regen, samen maar toch
alleen, op een glad pad tussen het onkruid en scheefgroeiend riet. Zijn woorden maakten veel goed, maar
ik denk er liever niet te vaak meer aan terug. Misschien, als ik maar hard genoeg blijf proberen, zal het
allemaal dan ook echt daadwerkelijk verdwijnen.
Het was de zesde keer dat we elkaar een-op-een zagen
en ook de zesde keer in hetzelfde park. De reden dat
we elkaar hier troffen was dat we beiden wisten dat
Louise niet van de natuur hield. Ooit gaf ze een boek
bij de club een onvoldoende, puur en alleen omdat het
zich in een bos afspeelde. Bovendien bood het park
beschutting en lag het op loopafstand van hun huis.
Zoals gewoonlijk liepen we drie keer precies dezelfde
route. Aan het slot van het derde rondje, wanneer we
zeker wisten dat er niemand anders in het park was,
kwam er vaak een gehaaste en fragiele kus. Zijn baard
prikte. Ik vond dat hij zich moest scheren, en toen hij
zei dat Louise de baard juist sexy vond, was ik stiekem
blij om weer iets gevonden te hebben waarin ik van
haar verschilde. Dat was de staat waarin ik toen verkeerde. Ik bedoel maar.
We liepen over het gammele bruggetje tussen de twee
kleine eilandjes van het park toen hij mijn hand pakte.
Het was de eerste keer dat ik zijn vingers voelde, koud
en onrustig, als iemand die constant aan z’n nagelriemen pulkt. Ik onderdrukte de neiging om midden op
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de brug linksaf te slaan, meteen, zo, hup, een kwartslag te draaien en twee passen naar voren te zetten,
zodat ik over de rand van het bruggetje zou duikelen.
Niet verdrinken, of zinken, maar alleen drijven. Er wel
en niet meer zijn tegelijk. Dat wilde ik. Maar in een
mensenleven zijn er genoeg dingen die we willen en
toch niet doen, zoals weggaan bij je vrouw, of boeken
schrijven in plaats van alleen maar die van anderen
bespreken. We liepen door.
‘Ga je het ooit vertellen? Thuis?’
Hij schudde zijn hoofd en nu was elke beweging
opeens die van een vreemde. We namen – ja, terugkijkend zou je het zo kunnen noemen – afscheid van
onszelf om daardoor afscheid van de ander te kunnen
nemen, alsof we plakbandrandjes rond bleke posterhoekjes waren die niet loskwamen zonder een stuk
van de afbeelding met zich mee te nemen.
Hij moet begrepen hebben dat ik niet van plan was
om verder nog iets te zeggen. Maar wat had ik dan
moeten zeggen? Vertel het me, en zonder problemen
keer ik weer terug naar daar, naar toen, midden in
het nachtelijke, gure parkje. Dan zal ik het in zijn oor
fluisteren en daarna schreeuwen, en me vervolgens
richten tot het water, dat zich rondom ons uitstrekte als pikzwart drijfzand en dat van bovenaf op ons
neerkwam in dikke, pislauwe regendruppels.
‘Wanneer zie ik je weer, Gijs? Ik moet je weer zien.
Snel.’
Hugo klonk opeens zo hopeloos dat ik bijna uitgleed. Alsof hij degene was die altijd kwam opdraven, in het midden van de nacht als een zwervende
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schoothond. Alsof hij degene was die terug zou moeten rijden in een auto waarvan de ene ruitenwisser kapot was. Alsof hij zich in bed zou aftrekken totdat hij
zou moeten huilen, of juist zou beginnen met huilen
om zich daarna tot laat weer af te trekken. Maar ik was
hier de smachtende en verlangende en vervreemde,
niet hij.
‘Als je volgende week meekomt naar de boekenclub, dan-’
‘Nee, ik bedoel hier. Zo, gewoon samen.’
‘Maar…’ maar Louise, maakte de nacht mijn zin af.
Wij zwegen.
‘Ik moet je binnenkort weer zien, Gijs van de Wijs.
Dat moet.’
Ik zei iets wat ik niet durf te herhalen, en daarna kusten we en sloop hij terug naar huis. De hele rit
achter het stuur zei ik mijn hoofd dat Hugo de kapotte
ruitenwisser was, niet ik, net zo lang totdat ik er bijna
in begon te geloven.
Als Louise binnenkomt na haar sigaret glimlacht ze op
de manier waarop alleen zij dat kan.
Haar boek ligt nog open op The End. Ik zie de krullerige letters als ze het oppakt om te gaan zitten.
‘Waar waren we gebleven?’
Ik zou willen dat er iets uit mijn keel weet te ontsnappen, maar ik hoor mezelf enkel zachtjes naar
adem happen, een jong, in stukken gereten dier. Bovendien heb ik het boek dat we nu behandelen niet gelezen. Er waren andere dingen die me bezighielden.
‘Bij die affaire,’ zegt Monique gretig, blij om Louise
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te hulp te kunnen schieten, ‘je weet wel. Het stukje dat
die man die jongen ontmoet.’
‘Ooo ja,’ zegt Louise lang, echt heel lang, alsof ze
heeft zitten graven, diep en ver, en nu eindelijk heeft
gevonden wat ze zocht. Ze kijkt naar mij, en herhaalt:
‘O ja. Ik weet het weer.’
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ROGIER BOOGERS

Wondvocht

Mijn huisarts leek niets liever te doen dan me geruststellen. Wat ik hem ook voorlegde als klacht. Groeide
er een boom uit m’n hoofd, dan zou hij het toeschrijven aan de lente. ‘Niks aan de hand, dat is de tijd van
het jaar,’ zou hij me op het hart drukken.
De kleine gedrongen man straalde iets vrolijks uit, bij
elk bezoek. Alsof de ringbaard z’n mond in een glimlach gevangenhield. En hij had op werkelijk alles een
antwoord. Dat de huid van mijn handen zelfstandig
druppels produceerde, was volgens hem dan ook prima verklaarbaar: ‘Wondvocht.’
Hij pakte een willekeurige notitie van zijn bureau
en inspecteerde de tekst, terwijl hij tegelijkertijd zijn
advies aan mij formuleerde.
‘Je hebt je handen te vaak gewassen. Ze mogen even
geen water hebben. Voor jou op dit moment moeilijk,
dat begrijp ik, maar doe nou maar even. Dan houdt het
snel op.’
Hij keek op van het blaadje en zocht mijn ogen.
‘Oké?’
Ik verliet zijn praktijk en fietste naar huis. Het stonk
op straat en een lage nevel onttrok gebouwen goed121

deels aan het zicht. Wachtende lichamen op tramhaltes en bij stoplichten maakten een geknakte indruk. In
de stad, die zo nog het meest weghad van een asbak
die al dagen niet was geleegd, begon mijn verjaardag
minder vrolijk dan gebruikelijk was.
Ik passeerde het Concertgebouw en keek nog snel
naar het Museumplein. Het grasveld moest breed en
groen zijn, maar bleek door de mist bijna onzichtbaar.
Hier zag ik in 2010 op een groot scherm, met tienduizenden mensen, de openingsgoal van Giovanni van
Bronckhorst in de halve finale van het WK. Het was
een schot van dertig meter, diagonaal de rechterkruising in. Een bijna onvoorstelbaar doelpunt, dat je deed
twijfelen aan je herinnering.
In datzelfde jaar was het handen wassen begonnen.
Daar had ik corona niet voor nodig. Dat de rest van de
wereld pas in een pandemie het licht zag, kon ik ook
niet helpen. Klaagzangen moest ik aanhoren. Dat ik
zo overdreef met mijn ontsmettingsdrang. Wie was er
nu gek? Wie was er nu vreemd? Ook toen was ik niet
een jongen met een gebruiksaanwijzing. Hoogstens
iemand met een A4tje waarop een aantal aandachtspunten stonden.
Jazeker, ik bleef herhalen dat een kraan met een
draaiknop niet logisch was. Als je van het toilet kwam,
dan draaide je die knop met je vieze handen om. De
bacteriën die je daarmee achterliet, raakte je daarna
aan als je gewassen handen de kraan weer dichtdraai122

den. Zo werden ze niet schoon. Dan was een knop met
een hendel wél logisch. Die kon je met je vieze handen
aan de onderkant omhoog tikken. Eenmaal je handen
gewassen, bleven ze schoon als je de hendel aan de
bovenkant omlaag duwde om de kraan dicht te doen.
Mijn omgeving kreeg ik niet overtuigd van deze logica.
Vaak zat ik op de fiets nieuwe argumenten te bedenken, om het belang van een kraan met een hendel over
te brengen. In beweging ging het argumenten smeden
beter dan zittend op een stoeltje in de tram. Nu stokte
de gedachtestroom, aangekomen bij een kruispunt op
de Overtoom, waar ik stilstond voor het stoplicht.
Ik voelde mijn darmen onrustig worden. Fietsers passeerden me om door rood te rijden. Er stak een wind
op, er vielen naast me twee bladeren van een boom,
het stoplicht sprong op groen en ik poepte in m’n
broek.
Ik fietste door terwijl ik ongemakkelijk op mijn zadel
zat. Iemand op een bakfiets haalde me aan de linkerkant in. De aankomende, potentieel rode stoplichten
baarden me zorgen. De lucht om mij heen zou me mogelijk verraden. Ik moest de windrichting inschatten
en bij een nieuw kruispunt een gunstige plek kiezen
om het groene licht af te wachten.
Gelukkig had ik de stoplichten mee en hoefde ik bij
geen enkele kruising meer te stoppen. Voor mijn deur
zette ik mijn fiets vast aan het hek dat het grasveldje
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omsloot. Binnen kleedde ik me uit en spoelde ik mijn
broek en boxershort af. Ik deed ze in de wasmachine
en liep naar de badkamer. Ik waste m’n lichaam met
douchegel en mijn handen daarna twee keer met zeep.
De smerigheid viel me mee.
Nadat ik me had afgedroogd en aangekleed, liep ik
naar de keuken. Ik snee een kiwi doormidden en lepelde beide helftjes leeg. De kruimels die nog op het
aanrecht lagen van het brood dat ik ’s ochtends had
gegeten, veegde ik met mijn hand in de spoelbak.
Daarna zette ik een pot koffie op en liep terug naar de
woonkamer.
Op de bank stak ik een sigaret op en speelde de laatste paar honderd meter van de fietsrit in gedachten af.
Vervolgens begon ik te twijfelen of ik mijn kleren niet
meteen had moeten weggooien. Waren die echt nog
schoon te krijgen in de wasmachine? En mijn zadel:
was het nog te redden? Ik had advies nodig.
‘Zeg het eens,’ zei Maarten toen hij de telefoon opnam.
Hij kon zijn irritatie amper verhullen. Die probeerde hij ook niet meer te verbergen. Zijn tolerantie
voor mijn angsten was lang geleden verdwenen. Nadat ik een keer had gevraagd of de lege batterij die ik
had aangeraakt mogelijk giftig was, had hij me in m’n
gezicht geslagen. Een volle pets met z’n platte hand.
Ik kon niet goed voelen of de tik kalmerend of vermanend was bedoeld. De fysieke pijn was niet het ergste.
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Toen ik de eerste keer ontslagen werd, zei Maarten dat
ik moest veranderen. Dat ik alleen zou achterblijven.
Dat geen vriendin het met me uit zou houden. Dat de
meest geduldige vrouw in Nederland gillend de deur
achter zich dicht zou trekken.
Een vrouw? Doe mij maar een kraan met een hendel.
‘Ik heb in m’n broek gepoept. Fietsend naar huis. Bij
een kruispunt.’
Maarten zuchtte.
‘En wat wil je van mij horen? Ik kom niet weer
schoonmaken. Dat weet je.’
‘Nee. Ja. Dat weet ik. Maar is het zadel überhaupt
nog helemaal schoon te krijgen, denk je? Hoe doe ik
dat?’
‘Zie je iets op je zadel zitten?’ vroeg Maarten. ‘Een
vlek of zo?’
‘Nee. Volgens mij niet.’
‘En je kon het niet ophouden? Hoe ver was het nog
naar huis?’
‘Vijf of tien minuten,’ zei ik.
Maarten liet een stilte vallen.
‘Welk kruispunt was het dan?’ vroeg hij vervolgens.
‘Op de Overtoom.’
‘Maar dan was je zo goed als thuis,’ zei Maarten op
een luidere toon, die zijn verbazing wat verontwaardiging meegaf.
‘Bijna,’ antwoordde ik.
‘Maar je zat toch, op je zadel? Dan kon je het toch
inhouden?’
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‘Nee. Dus niet.’
Ik raakte gefrustreerd door zijn drang om de situatie
in kaart te brengen. Met elke vraag kreeg het gesprek
steeds meer weg van een verhoor. Alsof ik mijn onschuld moest aantonen. Die frustratie ging niet aan
hem voorbij.
‘Vervelend hé, elke keer die vragen?’
In de toon van Maarten klonk sinistere genoegdoening. Daarna zuchtte hij weer.
‘Vriend, komt het er nog eens van? Wanneer geef je
toe dat die angststoornis verzonnen is? Dat je alleen
maar doet alsof, om jezelf bezig te houden en je depressiviteit uit de weg te gaan?’
Maarten liet me een opening om antwoord te geven, maar die was van korte duur.
‘Loser. Laffe zak.’
Hij schold me verder de huid vol, totdat hij plotseling zei: ‘Kut. Zit ik je nu toch weer te helpen.’
Even viel het gesprek stil. Daarna barstte ik uit in een
gebulder, waarvan m’n buren waarschijnlijk niet
konden horen of het gelach of gehuil was. Het kon ze
vermoedelijk ook weinig schelen.
Ik voelde het wondvocht langs mijn wangen lopen.
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