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Een nacht in juli

Niels Hav

Op weg  naar  huis  van  mijn  werk  zag  ik  hoe  een  man  werd 
doodgereden. Het was vlakbij de Triangel, ik draaide een zijstraat in 
en  liep  terug  om  te  kijken.  De  politie  was  er  onmiddellijk,  het 
verkeer  vormde een kleine opstopping.  De auto  die  de man had 
aangereden, stond onhandig geparkeerd,  als iets wat was blijven 
vastzitten,  de  chauffeur  zat  nog  steeds  in  de  wagen.  Eromheen 
begon het verkeer weer zo’n beetje te rijden.

Ik ging tussen de voetgangers op de stoep staan. Velen bleven 
een poosje staan kijken, met gestrekte hals. Maar er gebeurde niets 
bijzonders meer en de meesten liepen meteen weer door, hadden 
het zeker druk, het was tegen sluitingstijd.

Op de rijbaan lag de man, op het  asfalt  gesmeten als een 
dode hond of zoiets. Het bloed bobbelde uit zijn mond en neus, zijn 
broek was nat van de urine, zijn ene schoen was weg, zijn sok was 
naar beneden om zijn hak getrokken. Een jonge politieagent stond 
over hem heen gebogen zonder hem aan te raken. Toen hij weer 
rechtop ging staan, zag ik dat hij wit in zijn gezicht was. De andere 
agent stond naast de betrokken auto, hij zei iets tegen de chauffeur, 
die  nog  steeds  onbeweeglijk  met  zijn  handen  op  het  stuur  zat. 
Misschien had hij een shock.

Ik bleef staan, ik weet niet waarom.
De  ambulance  kwam.  Zijn  sirene  opende  een  gat  in  het 

verkeer. De helpers sprongen naar buiten met een smalle brancard, 
een van hen ging op zijn hurken zitten en raakte de man op het 
asfalt aan. Ik kon niet horen wat ze tegen elkaar zeiden. Ze legden 
een deken over hem heen, trokken de deken strak, rolden hem om 
en  legden  hem  op  de  brancard.  Heel  geroutineerd,  de  brancard 
werd  achterin  de  ambulance  geschoven  en  de  deuren  werden 
dichtgegooid, ze waren weer weg.

Op het asfalt lag een plas bloed, niet heel groot. Een nieuwe 
groep  agenten  was  erbij  gekomen,  de  vlek  werd  gefotografeerd. 
Grondig,  vanuit  meerdere  hoeken.  Misschien  is  er  nooit  eerder 
zoveel film aan hem besteed, dacht ik.

Wat  verder  weg,  op  de  andere  rijbaan,  zag  ik  een  schoen 
liggen.  Een bruine leren schoen,  die  steeds maar weer  door  het 
verkeer  werd  overreden  en  al  helemaal  kapot  gereden  was.  De 
banden zwiepten eroverheen, hij was helemaal plat. Geen schoen 
meer, alleen nog afval.

Ik kwam thuis, duwde de belevenis weg, er was onverwacht bezoek. 
Ulla zat in de tuin met Leif en Hanni. Ze waren eerder terug van 
vakantie dan de bedoeling was, en nu waren ze naar ons gefietst. 
Prima. Ik ging douchen en ging in korte broek en bloot bovenlijf bij 
hen zitten, ze waren al lekker aan de gang, ze dronken bier.  3



Hanni en Leif waren dit jaar naar Portugal geweest. Daarna 
zouden ze een week naar Jutland, maar dat plan was geschrapt, 
het geld was op. Daar in het zuiden hadden ze erop los geleefd, 
veertien dagen lang stevig gedronken en dat kost geld.

Daar werd over gesproken. Geld en drank, drank en geld.
Ze  hadden  het  een  en  ander  meegemaakt.  Waren  elkaar 

kwijtgeraakt in het nachtelijk uitgaansleven, en hadden elkaar een 
etmaal  later  weer  teruggevonden,  bij  toeval  in een schamele  bar 
achter de domkerk. Voor de gelegenheid werd er een aanzet gegeven 
tot wat geruzie, misschien het meest ter ere van ons.

‘Wat heb je eigenlijk gedaan?’ vroeg Leif.
‘Ik  ben  ergens  in  slaap  gevallen,’  zei  Hanni,  ‘dat  héb  ik 

verteld. Toen ik weer wakker werd lag ik op het strand samen met 
een paar anderen. We zijn de stad ingegaan om wat te drinken.’

Die verklaring vond Leif  niet  echt  aannemelijk,  hij  had de 
hele  nacht  in  allerlei  kroegen  naar  haar  gezocht.  Een  dure 
geschiedenis,  hij  had  die  nacht  minstens  duizend  kronen 
uitgegeven.

‘En je weet  zeker dat  je  ook niet even in het  bordeel  hebt 
gezocht,’  zei  Hanni,  ‘en  daar  verliefd  bent  geworden  op  een 
uitdagende dame?’

‘Dat was wel een idee geweest,’ zei hij. ‘Maar ik ging ervan uit 
dat jij vrij was in je vakantie.’

‘Hou nu op!’ riep Ulla.
Ze lachten er allebei om. Ondanks alles was het een heerlijke, 

echte vakantie geweest.
‘Ik heb in geen veertien dagen een keuken gezien,’ zei Hanni.
Wij? Wij waren niet op vakantie geweest. Ulla was dan wel 

thuis, ontspande zich in de tuin, de kinderen waren op kamp, maar 
meer was niet mogelijk. Alle termijnen waren nog niet betaald, er 
ontbrak nog zo’n tienduizend, ik ploeterde elke dag als een gek om 
de  gaten  te  dichten,  zat  nu  in  juli  alleen  op  kantoor.  Heel 
deprimerend.

Thuis  hadden  we  wekenlang  niets  bijzonders  tegen  elkaar 
gezegd, niet sinds de kinderen waren vertrokken. Waar moesten we 
over praten?

Daarom waren we blij met dit bezoek.
Ulla ging naar binnen om koteletten uit de vriezer te braden, 

ik plukte sla in de groentetuin, er waren een paar rode tomaten in 
de kas. Niet slecht. Ik ging ermee naar binnen naar Ulla, we hielpen 
elkaar, we praatten ook wat met elkaar. Ulla was weer opgeleefd 
vanavond, en ik waarschijnlijk ook. Ik had maandenlang onder een 
donderwolk rondgeploeterd, het was bijna niet meer uit te houden. 
Als het huis onder de hamer kwam, konden we onze biezen pakken 
en verhuizen. Dat zou heus niet het einde van de wereld zijn, zo 
moesten we het maar bekijken.

Over die dingen praatte ik met haar, terwijl we het eten klaar 
maakten.  Ulla was het  ermee eens.  Ze kon alleen niet begrijpen 
waar al het geld bleef, onze bankrekening was zo poreus als een 
zeef.

‘Hou nu op met die onzin,’ zei ik. ‘Ik wil vanavond niets meer 



over geld horen.’
Hanne kwam binnen om de borden te halen, ik weet niet of 

ze ons hoorde. Ze dekte de tafel, we aten op het terras. Het bleek 
dat Leif een fles wodka had meegenomen in zijn rugzak, we dronken 
ervan met vruchtensap en ijs.

‘Hoe gaat het met jullie?’ vroeg Hanni.
We  glimlachten  alleen  maar,  wuifden  het  weg.  Geen  van 

beiden waren we gewend aan vertrouwelijkheid. Wat helpt het ook?
De laatste kotelet deelde ik met Leif. De tuin lag nu in de 

schaduw, de zon was op weg onder te gaan, de vogels floten in een 
grote echoënde ruimte, viel me op. Een bijzondere avond.

We dronken, we lieten alles staan, we bleven zitten. Het zat in 
de lucht dat we dronken zouden worden. Maar het was alsof de 
promillages  geen  indruk  maakten  op  mijn  lichaam,  ik  was 
volkomen helder in mijn hoofd.

Ik weet niet waarom, maar opeens begon ik over het ongeluk 
te vertellen, de man op het asfalt, hij dook opeens op. Het bloed 
bobbelde uit zijn mond en neus.

‘Hou op,’ zei Hanni, ‘dat is vreselijk.’
Maar ik kon het niet laten, ze moesten de details horen. En 

de schoen die kapot werd gereden.
‘Verdomme,’ zei Leif vol walging.
Ik merkte dat het indruk maakte.
‘Hij had in zijn broek gepist,’ zei ik ook nog.
Toen viel ik stil, er was niets meer te vertellen. Ulla was naar 

de  wc.  We  praatten  over  andere  dingen,  over  muziek  die  ze 
daarginds hadden gekocht en die we bij gelegenheid moesten horen. 
Toen Ulla terugkwam legde ze in het voorbijgaan een hand op mijn 
haar, een soort van streling.

Ik schonk in, maakte de fles leeg. We dronken.
Het was nacht geworden, maar we bleven zitten. We konden 

elkaar alleen nog zien als wazige omtrekken in de duisternis, de 
handen die een glas vasthielden, we zaten steeds dichter bij elkaar.

‘Wat  is  een mens eigenlijk  waard?’  zei  Leif.  Zijn stem was 
gebarsten door de drank. Hij stond op en liep wat rond, ging weer 
zitten.

Het was heel stil rondom het huis, het verkeer was gestopt. 
Niemand van  ons  had  zin  om op  zijn  vraag  te  antwoorden,  we 
bleven gewoon zitten. Maar het was alsof we een paar seconden in 
hetzelfde ritme ademden. Als ik een bepaald moment van mijn leven 
moest  uitkiezen  om  vast  te  houden,  dan  zou  het  dit  moment 
kunnen zijn.

Vertaald door Jan Baptist  



De man die het voortbestaan van het heelal  in 
gevaar bracht

Frank Roger

De sterren schenen helder op deze maanloze zomernacht. 
Niet het kleinste wolkenflardje verstoorde de perfectie van de hemel, 
laaiend met het vuur van ontelbare sterren.

"Hoe prachtig  toch,"  zei  Sylvia tegen haar vriend David op 
fluistertoon,  alsof  luid  uitgesproken  woorden  de  serene  stilte 
zouden verstoren. "Werkelijk ontzagwekkend."

"Ik zou hier eeuwig kunnen blijven zitten en kijken," stemde 
David in. Een poos lang zaten ze daar, in stilzwijgen gehuld, vol 
bewondering voor de pracht boven hen.

"Kijk,"  zei  David plots,  wijzend naar  een streepje  licht  dat 
naar de horizon dook. "Een vallende ster."

"Oh,  David,  nu  mag  je  een  wens  doen,"  zei  Sylvia,  en  ze 
klopte haar vriend bemoedigend op de schouder. "Telkens als je een 
vallende ster ziet mag je een wens doen."

David dacht een ogenblik na, en zei toen: "Ik wens nog een 
vallende ster." Nauwelijks enkele seconden later verscheen er een 
tweede streepje licht in de hemel.

"Ach, David, je wens is in vervulling gegaan."
"Inderdaad," zei David waarderend. "Mag ik nu opnieuw een 

wens doen?"
"Ja,  natuurlijk,"  zei  Sylvia.  "Wat  had  je  ditmaal  willen 

wensen?"
"Ik  wens  nog  een  vallende  ster,"  zei  David  zonder  enige 

aarzeling.
Sylvia fronste het voorhoofd. "Ach, David, is er dan echt niets 

anders dat je wil wensen?"
"Nee," antwoordde hij, wijzend naar een derde streepje licht 

dat  door het met sterren bezaaide uitspansel  flitste.  "Daar is de 
volgende al. Ik wens nog een vallende ster. Ha, daar is hij. Ik wens 
nog een vallende ster. Kijk!"

"Maar  David..."  Haar  stem  had  een  ondertoon  van 
bezorgdheid en onbegrip gekregen. "Wat ben je aan het uithalen? 
Wat heeft dit allemaal te betekenen?"

De  vallende  sterren  begonnen  elkaar  in  snel  tempo  op  te 
volgen toen David zijn wens maar bleef herhalen, telkens als hij een 
nieuw streepje licht in de hemel ontwaarde. Hij tuurde omhoog in 
intense concentratie, vastbesloten om geen enkele vallende ster te 
missen. "Ik wens nog een vallende ster. Ha, daar. Ik wens nog een 
vallende ster. Jawel! Ik wens nog een vallende ster..."

"Ach, David," zuchtte Sylvia toen het haar begon te dagen. 
"Waarom moet je alles altijd zonodig overhoop halen? Kijk toch naar 
de hemel! Het was zo mooi, en nu..."  6



David  schonk  nauwelijks  aandacht  aan  haar  woorden  en 
trachtte het versnellende tempo bij te houden waarmee de vallende 
sterren verschenen en opbrandden. "Ik wens nog een vallende ster. 
Ik wens nog een vallende ster..."

Al  snel  was  de  hele  hemel  doorkruist  met  witte  streepjes 
licht, als een canvas dat van achteren met een mes werd bewerkt. 
David onderbrak zijn koortsachtige reeks wensen voor een woordje 
uitleg  bij  zijn  plannen.  "Ik  had  graag  geweten  hoe  lang  ze  dit 
systeem kunnen volhouden. Kijk! Ik wens nog een vallende ster..."

David, hou er alsjeblieft mee op," smeekte Sylvia. "Je weet 
niet wat je aan het doen bent. Waar zal dit eindigen? Wie weet wat 
de gevolgen ervan zullen zijn! In hemelsnaam, David, hou op met 
deze waanzin!" Ze greep zijn arm beet, maar David leek haar niet 
eens  te  horen.  Het  werd  moeilijk  om  te  volgen  wat  er  precies 
gebeurde. Een stortregen van vallende sterren daalde nu op hen 
neer, en David bleef maar zijn wens herhalen. "Ik wens nog een 
vallende ster..."

Sylvia balde haar handen tot vuisten en begon te snikken. 
"David,  alsjeblieft,  hou  er  mee  op  voor  er  iets  verschrikkelijks 
gebeurt! Wie weet hoeveel schade je aanricht! Misschien ben je wel 
het weefsel zelf van het heelal aan het uiteenrukken!"

"Wees nu niet belachelijk, liefje.  Ik denk niet dat hier enig 
risico aan verbonden is. Ik wil alleen maar weten hoe lang ze dit 
systeem van wens-vervulling kunnen volhouden. Goed, waar was ik 
gebleven? Daar! Ik wens nog een vallende ster."

Totaal  onverwacht  had  de nachthemel  zijn  oorspronkelijke 
aanblik  weer  aangenomen.  Er  viel  geen  enkel  streepje  licht  te 
bespeuren. De sterren schenen en glinsterden als voorheen.

"Wacht  even,"  zei  David.  "Mijn  laatste  wens  is  niet  in 
vervulling gegaan. Er had nog een vallende ster moeten komen. Hier 
is  iets  aan de hand."  Hij  tuurde omhoog,  speurde zorgvuldig  de 
hemel af, maar er bewoog niets. De dieper wordende stilte vormde 
een  onheilspellende  achtergrond  bij  de  bewegingloze  zee  van 
twinkelende speldeprikjes. De stilte groeide aan tot minuten, en er 
veranderde nog steeds niets.

"Ach, David, ik heb je nog zo gewaarschuwd," snikte Sylvia. 
"Mijn hemel, wat heb je aangericht? Wat staat ons nu te wachten?"



Niagara-on-the-Lake

Monika Macken   

Hij staat uit zijn zetel op en blijft minutenlang naar de schemerige 
tuin staren. ‘Canada?” zegt hij dan, en nog eens ‘Canada?’ – ‘Ik ben 
uitgenodigd’  antwoord ik. ‘Alles wordt betaald, de reis,  het hotel, 
alles.’ -‘Wie heeft ooit van jou gehoord  in Canada? Heeft iemand er 
ooit wel een van je boeken in handen gehad?’ –‘Doe niet zo eng. 
Mijn eerste twee romans zijn in het Engels vertaald, dat weet je wel.’ 
Er komt geen reactie,  zelfs  geen sarcastische opmerking over de 
stuntelige vertaling van de titels. 
Het is bijna donker geworden, alleen de bloesems van de Japanse 
kerselaar  zijn  nog  vaag  zichtbaar.  ‘Je  koffie  wordt  koud’  wil  ik 
zeggen, maar hij vraagt giftig of de partners ook welkom zijn, of ze 
een stuk van de taart mogen meepikken. ‘Alleen als ze betalen. En 
er is geen taart.’ Hij loopt de kamer uit, komt terug met zijn jekker 
aan. ‘Waarom zeg je me niet eerlijk dat je liever alleen weg wilt, dat 
je me niet naast je wilt in het vliegtuig en zeker niet in je Canadese 
bed? Waarom zeg je het niet?’ Hij blijft nog even met de rug naar me 
toe  in  de  deuropening  staan,  alsof  hij  verwacht  dat  ik  hem 
terugroepen  zal.  Maar  ik  blijf  zwijgen  en  even  later  hoor  ik  de 
voordeur dichtvallen.  Op de salontafel  ligt  de folder  van Toronto 
naast de onaan-geroerde kop koffie.  Ik heb Michiel  vandaag niet 
aangeraakt, zelfs mijn hand niet op zijn schouder gelegd, zijn trui of 
zijn wang niet gestreeld.  Mijn handen ruiken naar niets, het zijn 
koele handen van een nuchtere vrouw van 44, die de koude koffie 
in de gootsteen giet, het kopje zorgvuldig omspoelt en in de keu-
kenkast opbergt. Ik zet een cd op van de Editors, neem de folder ter 
hand.  Toronto  zonder  Michiel,  het  bed  zonder  Michiel.  Een jaar 
geleden was alles anders. Of toch niet. 

Waarschijnlijk heb ik nooit echt van hem gehouden, was het alleen 
leuk om een jong lijf te voelen, de illusie te koesteren zelf ook weer 
jong  te  zijn,  jong  en  creatief.  Met  Michiel  zou  ik  weer  kunnen 
schrijven, dacht ik toen, zou ik weer het ene verhaal na het andere 
kunnen  verzinnen  en  niet  alleen  teksten  over  yoghurt  en 
inlegkruisjes uit mijn computer halen voor het reclamebureau.
Maar de verhalen gingen de mist in, elke zin was een dwaalspoor, 
elk woord het begin van een slogan. Het vrijen met Michiel werd 
minder  intens,  omdat  het  een soort  vrijen  was  waarover  ik  niet 
schrijven kon. Ik stuurde hem steeds vaker naar zijn vrijgezellen-
flat, omdat  ik dringend werk te doen had, maar eigenlijk omdat zijn 
nutteloze verliefdheid me irriteerde. Hij werd droevig en boosaardig, 
vroeg me of ik me het telefoonnummer van mijn uitgever nog wel 
herinnerde, of de bezoekers van de Boekenbeurs me nog wel zouden 
herkennen en stond dan de volgende morgen met een bos rozen   8



voor de deur. Ik stelde me dezelfde vragen maar wilde ze niet horen 
uit zijn mond.
De verkoop van mijn  boeken had een dieptepunt  bereikt,  op de 
Boekenbeurs behandelde  mijn  uitgever  me koeltjes  en  liepen  de 
mensen me onverschillig  voorbij.  Eva Wielandt,  de veelbelovende 
Eva  Wielandt  van  “De  afwezige”  en  “Wolkenvelden”,  van  wie  de 
‘vreemde  dromerige  stijl’  ooit  de  hemel  werd  ingeprezen,  was 
vergeten. En toen kwam de brief uit Canada.

De volgende dag bel ik niet naar Michiel en ook hij belt niet . Er 
komen geen rozen, geen brieven, zelfs geen kattebelletje. Ik stuur 
het antwoordformulier terug naar de “Toronto Reading Series”, zoek 
naar de gevraagde foto, maar vind er alleen recente met Michiel, 
met Michiel aan zee, op een persvoorstelling, Michiel met lang haar 
en lichtjes gebruind, ik met een laag uitgesneden zwarte trui. Ik 
knip de laatste foto zorgvuldig in tweeën , zodat op mijn helft alleen 
nog een stukje van het groene jasje van Michiel zichtbaar is. De 
andere helft schuif ik een leeg plastic vakje van mijn portefeuille : 
hij ziet er lief en mager uit, een popzanger uit de jaren zestig. Ik 
weet niet waarom ik de foto bewaar. Misschien alleen om het vakje 
te vullen.
Schrijven  wordt  een  obsessie.  Ik  begin  een  dagboek,  maar  de 
woorden zijn verraderlijk, want de volgende dag klinken ze anders, 
is het net alsof een ander iemand ze geschreven heeft. Ik kan het 
niet meer, denk ik dan, ik zal het nooit meer kunnen. Ik herlees 
mijn eerste boek en voel me kreupel en blind. Ik heb niets meer te 
zeggen, ik ben dood, ’s nachts droom ik dat het woord ‘mes’ me de 
keel oversnijdt. 

Op een avond in augustus belt Michiel. 
‘Hoi, ben je niet met vakantie? Je wou toch naar Portugal?'
'Neen, dat is niet doorgegaan, zit midden in een schrijfproces.'
'Ik ben verhuisd, werk ook niet meer op dezelfde bank. Misschien is 
dit een nieuwe start.  Ben je aan een nieuwe roman begonnen?'
'Nee,  een verhaal,'  lieg  ik.  'Ik  heb het  druk, ben er  net mee be-
gonnen.'
‘Dan stoor ik je niet langer. Dag Eva, tot kijk.’ 
Zijn stem klinkt nog als de hese stem van een popzanger uit de 
jaren zestig, maar nog brozer.

Oktober. In de Jumbo Jet zit ik geprangd tussen een pafferig meisje 
in een handgebreide trui en een naar zweet en kauwgum ruikende 
vijftiger.  Er  loopt  voortdurend  een  vrouw door  het  gangpad,  die 
ongerust  door  elk  venster  naar  buiten  kijkt  –  in  haar  linkeroor 
zitten vijf oorringen. Het is vier uur in de namiddag wanneer we in 
Toronto landen. Het regent, ik wacht eindeloos lang op mijn koffer, 
maar  aan  de  uitgang zwaait  iemand met  een  bord  waarop mijn 
naam geschreven staat. Aan de balie van het hotel draagt iedereen 



een baseballpetje. Ik ben te moe om te vragen waarom, neem de lift 
naar de 19e verdieping en kijk door het venster naar het Ontario-
meer. Ik wil Michiel bellen om hem te vertellen hoe belachelijk groot 
de tweepersoonskamer is en hoe belachelijk eenzaam ik me voel, 
maar ik zet het idee van me af. 
Ik loop verloren in het hotel en op de openingsreceptie. Michiel had 
gelijk: wie heeft  er van mij  gehoord in Toronto, wie heeft  er “De 
afwezige” gelezen, die in de Engelse vertaling de stroperige titel “The 
lonesome  dreamer”  kreeg?  Net  wanneer  ik  een  gebakje  in  mijn 
mond wil proppen, komt de secretaresse van de organisatie op me 
toegelopen en vraagt of ik morgen mee wil naar de Niagara Falls. 
“It’s quite a thrilling experience” zegt ze enthousiast, wanneer ze 
merkt dat ik aarzel.
In  het  stadje  Niagara-on-the-Lake,  waar  alle  huizen  idyllische 
pastelkleurige gevels hebben, stak een paar maanden geleden een 
man  zijn  ontrouwe  vrouw  neer  met  een  keukenmes,  trok  haar 
kleren uit en legde haar naakt op het voetpad voor de huisdeur. 
“Une idée géniale pour un roman” zegt de mij onbekende Franse 
schrijver die tegenover me zit in het restaurant. In de bus die ons 
terug naar Toronto brengt, tracht hij me op te vrijen, zegt dat ik 
geheimzinnige ogen heb, legt zijn hand op de mijne. Ik vraag hem of 
hij  weet  hoe oud de moordenaar van Niagara-on-the-Lake is,  hij 
trekt zijn hand terug.

Er hangt  een dichte mist  over  het  meer,  zo dicht  dat  de aange-
meerde boten nog nauwelijks zichtbaar zijn. Ik bestel een fles rode 
wijn bij de room service en vraag me af wat er omgaat in het hoofd 
van een man die zijn dode vrouw naakt op de stoep legt. Hoe ziet hij 
eruit, welke kleren draagt hij, heeft hij het parfum  van zijn vrouw 
weggegooid, dat ze misschien van haar minnaar gekregen heeft –
Obsession, Shalimar, Pleasures ? Ik neem een vel briefpapier van 
het hotel en schrijf : “Obsession, Shalimar, Pleasures. En dan niets 
meer, geen verhaal , geen namen. Ik bestel een tweede fles wijn, de 
ballpoint rolt van de tafel, de moordenaar draagt nu een rood hemd 
en groene baskets, de mist wordt steeds dichter.
Er wordt op de deur geklopt, het is licht, de mist is opgetrokken. 
“Le  bateau  pour  Hanlans  Point  part  dans  une  demi-heure.  Tu 
viens?”  De stem van de opdringerige Frans schrijver. “Allez viens!” 
–“Je ne suis pas là” zeg ik, met mijn wang tegen de deur. Dan hoor 
ik niets meer, alleen het gezoem van een stofzuiger ergens op de 
gang. Er zitten mascaravegen op de mouw van mijn trui, ik ben op 
de schrijftafel in slaap gevallen. Op het vel briefpapier, nog steeds 
drie woorden : Obsession, Shalimar, Pleasures.  Ik ben alleen nog 
wie ik ben, er leven geen wilde of waanzinnige personages meer in 
mijn hoofd. Ik ben een schrijfster zonder woorden, de machteloze 
verslaggeefster van dingen die voorbijgaan: vliegtuigen die opstijgen 
en dalen, boten die naar eilanden varen, deuren die dichtklappen.  
Ik bel de balie, vraag of ze me zo vlug mogelijk, vandaag nog of 
vannacht, een plaats kunnen boeken op een vlucht naar Londen. 
Niemand  zal  me  missen,  zelfs  niet  op  de  avond  waarop  ‘”Eva 



Wielandt from Belgium” een stuk uit “The lonesome dreamer” zou 
voorgelezen hebben. Ik zal  vervangen worden door een of andere 
lokale dichteres, die voor een volle zaal vrienden en kennissen zal 
optreden.  “Our  Belgian  guest  had  to  leave  unexpectedly”  zal  de 
presentator  zeggen  en  het  zal  niemand wat  kunnen  schelen.  Ik 
neem een bad,  bestel  een ontbijt,  pak mijn koffer.  De balie  belt 
terug: ik  vertrek vanavond om kwart voor  zeven,  kan ik  dan de 
kamer vrijmaken voor 12 uur?

In een souvenirshop op de luchthaven koop ik een vulpen met een 
helrood ahornblad voor Michiel en voor mezelf een hanger met een 
ronde gepolijste steen. Een mijlsteen op mijn weg naar de leegte.
Thuis  probeer  ik  tevergeefs  Michiel  telefonisch  te  bereiken. 
Uiteindelijk bel ik naar de bank waar hij vroeger werkte. Ik krijg een 
collega aan de lijn met wie we af en toe wat gingen drinken, maar 
wanneer ik hem vraag of hij nog nieuws heeft van Michiel blijft het 
merkwaardig stil  aan de andere kant van de lijn. ‘Hallo’ roep ik, 
‘Hallo, ben je er nog?’ –‘Wist je het dan niet?’ zegt hij aarzelend. ‘Mi-
chiel is dood. Hij heeft slaappillen geslikt. Een maand geleden. Hij 
was...’  Ik leg de telefoon neer. Wat was hij: ongelukkig, eenzaam, 
teneinde raad? Ik haal zijn foto uit mijn portefeuille, leg hem op de 
schrijftafel.  Michiel  is  dood.  Ik  ken  plots  de  naam  van  de 
moordenaar, ik weet hoe hij zich voelt, ik hoef niet meer te drinken. 
Ik neem een blok ruitjespapier uit de lade, schroef de dop van de 
vulpen met helrood ahornblad en begin behoedzaam te schrijven. 
Alsof ik bang ben om iemand te storen, alsof het geluid van de pen 
op het papier iemand zou kunnen wekken, die pas in slaap gevallen 
is.



Zeg maar Domi !

Martine Wolfaert

Iedereen doet het. Of heeft het op zijn minst één keer gedaan. 
Alleen de eerste keer is het  pijnlijk. Ik ben veertig en het dringt 
beschamend tot me door hoe hopeloos achterop ik ben: ik heb het 
nog nooit gedaan. 
Maar zo  dadelijk  verandert  alles.  Zo  dadelijk  doe ik  het,  en wel 
meteen in groep. 

Het was mijn huisdokter die me over de streep trok. "Je bent er niet 
goed aan toe, dametje," zei hij, "je bent één blok stress. Daarom heb 
je zo vaak hoofdpijn." 
Het dametje stak. Als een echte dokter duwde hij een tweede keer 
het mes in de wonde: "Je bent niet meer van de jongsten, het is nu 
of nooit!"     
Ik vroeg raad aan Ilse, mijn vriendin. "Ga toch eindelijk mediteren, 
Marijke,"  riep ze  enthousiast.  Volg  de cursus  Op zoek naar het 
verborgen kind in mij!"
Uiteraard had Ilse  zelf  ook die  meditatiecursus  gevolgd.  "Er  zijn 
geen  woorden  voor,  je  moet  het  ervaren.  De  therapeut  heet 
Dominicus. (Doo-mie-nikoes, zong ze). Je weet wel, die Duitser, zeg 
nu niet dat je nog nooit van hem hebt gehoord!"  
Ik ben werkelijk hopeloos achterop.  

De  cursus  start  op  vrijdagavond  en  vindt  plaats  in  een  groot 
herenhuis. Het is zeven uur als ik over de oprijlaan loop. Het kind 
in mij, knarsen de kiezels onder mijn hakken. Het kind in mij, klopt 
het bloed in mijn armen. Ik klim op de marmeren stoep, ga naar 
binnen en volg de pijl naar de therapiekamer, drie trappen hoog. 
Mijn hart bonst. Ik ben niet alleen mijn innerlijke kind, maar ook 
mijn conditie kwijtgeraakt. Ik kom terecht in een warme, gezellige 
kamer. Er speelt zachte muziek en er branden overal kaarsen. 
Een tiental vrouwen zitten in een kring van kussens op de grond. Ik 
neem plaats naast een stralende, jonge vrouw. ‘Ik ben Wendy,' zegt 
ze. ‘Ken je hem al?’ Haar ogen zijn groot. Ik schud mijn hoofd. ‘Ik 
wel,’ lacht ze verrukt, ‘sinds vanmorgen!’ 

Eindelijk zwaait de deur open. De lucht trilt van verwachting.  Alle 
ogen  zijn  gericht  op  de  immense  man  van  rond  de  zestig  die 
langzaam en met soepele tred naar binnen komt.  Dominicus draagt 
een  wit  linnen  pak,  rond  zijn  glimmende  schedel  zit  een  witte 
bandana. 
Hij  kijkt  ons  aandachtig  een  voor  een  aan.  Glimlacht  dat  we 
allemaal Willgekommen zijn en gaat in kleermakerszit naast Wendy 
zitten.   12



Om het  ijs  te  breken nodigt  de therapeut  ons uit  om kennis  te 
maken met onze buurvrouw. 
Ik  draai  me  naar  Wendy.  Te  laat:  ze  vormt  al  een  duo  met 
Dominicus, ze kijkt naar hem met de blik van een cockerspaniël. 
'Zeg maar Domi,' fluistert hij tegen haar.  
Aan  mijn  andere  kant  zit  een  kleine  dikkerd  in  een  gitzwart 
broekpak. Ze heeft kort grijs haar en groene ogen, om haar pink zit 
een trouwring. Ze vertelt me dat ze kloosterzuster is en dat ze deze 
cursus voor de derde keer volgt. Hoor ik dat goed, drie keer dezelfde 
cursus? Ze knikt met dromerige ogen. 'Deze man is fantastisch,’ 
fluistert ze. 

Dominicus legt uit hoe we het beste mediteren. ‘Bei de volgende 
meditatieoefening word je opnieuw das kleine Mädchen van weleer,' 
zegt  hij.  'Je  moet  je  konzentrieren;  dat  is  heel  belangrijk  …. 
Duidelijk?’ Alle dames knikken alsof hun nekwervels los zitten. 
Behalve Wendy, die ik rond de dertig schat, zijn alle vrouwen van 
middelbare leeftijd. Ze  wedijveren met onderkinnen en uitgedijde 
boezems.  Alles  aan  hen  glimt:  hun  gezichten,  de  stof  van  hun 
bloezen en hun halssnoeren van drie rijen dik. 
Vijf lange minuten houd ik de oefening vol. Dan krijg ik pijn in mijn 
onderrug en billen. 
Ik gluur de kring rond. Alle vrouwen zitten stokstijf met gesloten 
ogen. Sommigen glimlachen in extase, anderen huilen. 
Anna staart naar Dominicus met de blik van een paspop. Er zit een 
gat in haar nylons, haar grote teen steekt eruit. 
Dominicus heeft het met een zachte, diepe stem over koesteren und 
wiegen.  'Het  is  belangrijk  te 'konzentrieren,'  herhaalt  hij,  'immer 
konzentrieren op das kleine Mädchen van weleer.' 
Ik  merk  dat  Domi  zelf  ook  heel  geconcentreerd  is.  Op  Wendy’s 
decolleté. 
Even later staat hij stilletjes recht en schrijdt op blote voeten de 
kring  rond.  Bij  iedereen  blijft  hij  even  staan,  legt  zijn  hand  op 
schokkende schouders, corrigeert een gebogen rug of een stijve nek. 
Met Wendy heeft  hij  het  meeste werk: hij  betast haar onderrug, 
haar bips. 
Ik hoor Anna's adem naast me stokken. 

Na een half uur kucht Dominicus. ‘Hoe was deze oefening?’ Hij kijkt 
de groep rond. Langzaam. Recht in mijn ogen. ‘Du! Hoe was het für 
dich?’  Ik krimp ineen als een huisjesslak. Doe mijn mond open en 
weer  dicht.  ‘Warum bent  u  naar  hier  gekomen,  Maraike?’ 
‘Hoofdpijn,’ piep ik. Dominicus lacht een vette lach. ‘Migräne, zo’n 
typisch  frauwelijke kwaal! En hoe komt dat,  Maraike, zegt u  das 
zelf eens, hoe komt dat?’ 
Hij wenkt me naar het midden van de groep. Onwennig, alsof ik op 
een trampoline sta, kom ik recht en doe gedwee wat hij vraagt. 
Dominicus torent  gigantisch boven me uit.  Hij  zegt dat 'Migräne' 
immer een gevolg is van ingehouden boosheid. Hij legt zijn hand op 
mijn  schouder.  Trekt  die  onmiddellijk  terug.  'Beton!'  schrikt  hij. 
'Allemaal opgekropte Gefühle!' Hij komt nog dichter bij me staan. Ik 



zie  het  speeksel  glinsteren in  zijn  mond.  'Op wie  bist  du boos?' 
vraagt hij. 'Aan mich mag u alles zeggen, bij mich bent u veilig.' De 
Redder is niet meer te stoppen. 'Alle Frauen mit Migräne sind boos, 
én – zijn stem neemt een duik en zijn ogen rollen als knikkers- 
hebben problemen met seks.’ 
Het is zo stil dat ik mijn eigen adem hoor. Mijn suizende oren. Mijn 
hartslag. Dominicus dramt verder over het innerlijke kind dat me 
kan redden.  Bij  elke zin landen een paar  minuscule  druppeltjes 
spuug op mijn hoofd. Ik ril als er eentje op mijn lip terechtkomt.
Hij ziet me rillen.‘Naturlich bist du helemaal kalt vanbinnen!’ 
Ik houd dit niet langer uit, mijn hoofd staat op barsten. 
Dan gebeurt het. Iets in mij scheurt open, iets in mij breekt uit. 
‘Zijn kop eraf!’ vloekt het. Het is Mijn Innerlijke Kind dat krijsend en 
gillend ter wereld komt. 

De therapeut  heeft niets gemerkt. Hij  gebaart dat ik terug in de 
kring mag gaan zitten. Waar zijn hand op mijn arm heeft gelegen, 
staan de haartjes overeind. Het kind in mij kijkt ernaar en wrijft 
verwoed over de arm. 

Eindelijk is het middagpauze. Ik heb maar vijf minuten nodig om 
mijn weekendtas  
uit mijn slaapkamer te halen en de zware deur achter me dicht te 
slaan. Gulzig adem ik de vrije buitenlucht in. 
Godver de godver de godver klepperen mijn hakken op het grind 
van de oprijlaan. 
Plots hoor ik een zware stap achter me, iemand roept me, ik draai 
me om. 
Het  is  Anna.  ‘Wacht  op mij!’  roept ze.  Ze draagt  een verschoten 
zwarte  mantel  over  haar  doodgraverpak.  Ze  bukt  zich  om  haar 
sandalen vast te maken, de klittenbanden knisperen. ‘Die vent is 
kierewiet,’ zeg ik terwijl we naast elkaar stappen, ‘ik ga naar huis.’ 
‘Eerst nog koffie met appeltaart?’ vraagt ze verleidelijk. Ik mag haar 
wel: deze kleine non met haar doorrookte stem en met de trouwring 
van de Heer aan haar dikke pink.

We zitten over elkaar in een gezellige tearoom. Het kind in mij likt 
met trage tong de dikke koffieroom op. Anna eet haar  taart  met 
snelle en heftige kauwbewegingen, op haar neus zit een dot room. 
‘Jij kende die cursus toch al,’ vraag ik haar, ‘waarom ben je ook 
weggegaan?’ Haar mond begint te beven en plooit zich tot een zuur 
lachje. Haar neusgaten worden breed. ‘De klootzak’, briest ze, ‘hoe 
durft hij! Mij laten zitten voor die wulpse Wendy!’ 



Volière
het verhaal van hem

Katja Feremans

Rond Klara’s mond verscheen het verbeten trekje dat ik maar al te 
goed kende.  Maar het  bleek deze keer niet  de voorbode van een 
driftbui.
Zoals  meestal  had  ik  haar  ’s  ochtends  aangetroffen  in  de 

woonkamer.  Uit  oude  tijdschriften  zat  ze  aan  de  eetkamertafel 
bladzijden  tot  repen  papier  te  knippen  die  ze  vervolgens 
versnipperde en per kleur verdeelde over een reeks potjes.
‘Zullen we pannenkoeken eten?’  vroeg ik en schoof ondertussen 

een verdwaalde pantoffel aan haar voet. Meteen ging die onrustig op 
en neer wippen. Van het sissende beslag in de pan werd ze op slag 
helemaal kribbig. Toch kwam ze spontaan bij me, toen het ergste 
keukengekletter achter de rug was. Ze graaide een pannenkoek van 
de stapel en hapte er gulzig grote stukken uit.
‘Je moet niet zo schrokken, Duif.’
‘Niet zo schrokken!’ herhaalde ze smakkend.
‘Hoe laat is het?’ wou ze weten.
Ik strooide poedersuiker op een tweede koek en voerde haar kleine 

beetjes. Tussendoor lukte het haar om twee vingers in de confituur 
te dopen en een spoor van rode bessen door haar haar te trekken.
‘Tijd voor de kapper. Dat die je maar helemaal kaalplukt! Dan kan 

ik je kop tenminste makkelijk opblinken, als je er weer eens een 
potje van maakt.’
Mijn woorden waren nog niet koud, of ik had al spijt  van mijn 

gesnauw. Maar spijt komt altijd te laat: Klara had haar bord al van 
zich af geduwd. Ze glipte weg en sloot zich weer op in haar veilig 
verknipte wereld. Vanuit de keuken hoorde ik haar grommen op de 
maat  waarop  ze  bladzijden  uit  een  reclamemagazine  rukte,  ze 
verfrommelde tot proppen en ze hard weggooide. Of liever gezegd, ze 
probéérde ze krachtig weg te gooien, maar ondanks haar woeste 
gebaren regenden ze langs haar neer, op die ene prop na die het 
geborduurde edelhert raakte op het tableau boven het dressoir. Dier 
en achtergrond zijn al lang hopeloos afgebleekt. Daarom wou ik het 
werk een paar jaar geleden van de muur halen, maar daarbij kreeg 
ik Klara tierend en schoppend over me heen. Hoe ik ook mijn best 
deed om haar daarna weer te sussen, ik kon haar niet kalmeren. 
En dus hing ik het werk maar terug op. Daarmee leek alles weer bij 
het oude, ware het niet dat dit voorval in Klara’s hoofd een deur 
voor eeuwig op een kier gezet heeft. Want sindsdien volstaat een 
zuchtje wind uit veranderlijke richting om haar razernij weer aan te 
wakkeren.

Getrouwd zijn we nooit.  15



We ontmoetten elkaar aan zee, in de zomer van ‘69. Iedereen was 
in de ban van de eerste man op de maan, maar voor ons was de 
wereld niet groter dan de camping waar we onze vakantie aan de 
kust doorbrachten. We lieten er voor de grap onze toekomst lezen 
door Rita. De stokoude moeder van de campinghoudster legde voor 
een luttele som de kaarten in de groezelige kantine. Ze spreidde ze 
theatraal  uit  over  het  plakkerige  formica  van  onze  stamtafel  en 
prevelde  met  halfgeloken  ogen  onbegrijpelijke  formules.  Geregeld 
trok  ze  daarbij  een  zakdoek  uit  haar  mouw  en  bette  het 
speekselstroompje dat  over  haar  kin sijpelde.  Na die  hele  hocus 
pocus las ze met zekerheid in de kaarten dat Klara op het punt 
stond om te verhuizen. En mij zag ze de verschaalde geneugten van 
het vrijgezellenleven vaarwel zeggen. Of Klara daarom haar spullen 
op het einde van haar verblijf in mijn koffer laadde en zo goed als 
bij me introk?
‘Je trouwt blind van liefde, of je trouwt niet,’ antwoordde ze jaren 

later op mijn eerste, maar in haar ogen al belegen aanzoek. En zie 
wat er nu van mijn eeuwige verloofde overblijft. De oude Grieken, 
met Socrates op kop, zagen het geheugen als een volière die we van 
kindsbeen af vullen, vogel na vogel. Wie zich vergist, heeft een vink 
beet in plaats van pakweg een parkiet. Als je ergens niet meteen op 
kan komen is er een vogel tijdelijk ontsnapt, en als je het echt niet 
meer weet is hij voorgoed gaan vliegen. Ook al stuit het kooien van 
gezonde vogels me tegen de borst, het beeld staat me voortdurend 
voor de geest, nu Klara’s volière zo goed als leeg is.

Ze  overschouwde,  weer  lachend,  het  resultaat  van  haar 
neergedwarrelde papierproppen. Hoewel er geen vuiltje meer aan de 
lucht leek, verloor ik haar geen moment uit het oog. Ik ben nog niet 
vergeten hoe zuur een wimperslag van onoplettendheid me onlangs 
opgebroken is. Ze moet me die keer langs het tuinhek ontglipt zijn. 
In  almaar  wijder  wordende  cirkels  doorzocht  ik  de  buurt. 
Tevergeefs. En toen ik de politie alarmeerde, vroeg de agent aan de 
telefoon of ik nu echt dacht dat ik mijn vrouw, die een uur of twee 
weg was van huis, als vermist kon opgeven. Dat ik, indien nodig, na 
een dag of twee haar persoonsbeschrijving mocht doorbellen, zei hij. 
Een dag of twee! Om iets om handen te hebben, zette ik me dadelijk 
aan het schrijven. Maar net als eerder aan de telefoon eindigde ik 
met een lang vervlogen portret van Klara. Ik bleef de tekst maar 
herlezen tot hij wazig werd voor mijn ogen. Pas dan herschreef ik 
hem naar waarheid, met vermelding van haar gezondheidstoestand. 
Meermaals liep ik nog het blokje om, ging kijken in het bushok 
achter in de straat. Toen het donker werd, ging ik bekaf aan haar 
onder rommel bedolven tafel in de woonkamer zitten wachten.
Haperend sleepte  de tijd  zich voort.  Tot  iets  voor  middernacht. 

Toen werd er gebeld: een verre buurman. Klara hield zich achter 
zijn  brede  rug  schuil.  De  man  vertelde  dat  ze  op  haar  knieën 
geheimen gedeeld had met zijn tuinkabouter.

En zeggen dat het allemaal zo banaal begonnen was. Nu eens vond 
ik in de servieskast kopjes tussen de glazen. Soms waren ze aan de 



binnenkant nog getooid met koffierandjes. Dan weer serveerde ze de 
aardappelen rauw. Ik zei haar dat het allemaal niet zo erg was, dat 
iedereen wel eens wat over het hoofd ziet. Pas later begreep ik dat 
ze toen al  moet aangevoeld hebben dat er onheil  op de loer lag. 
Waarom was ze anders zo vaak zorgelijk in de keuken in de weer 
geweest, daarbij stap voor stap scanderend wat haar te doen stond: 
‘Zeef de bloem, meng ze met suiker, kluts de eieren en de melk door 
elkaar, smelt de boter in de pan.’ Naarmate haar culinaire litanieën 
warriger  werden,  dramde  ze  ze  luider  af  en  hingen  er  almaar 
verdachtere geuren rond het fornuis. De steken die ze liet vallen 
bleef ik goedpraten, tot ze ook nog de volgorde van de dagen bijster 
raakte en voortdurend vroeg hoe laat het was.

‘Kom Duif.’
‘Ik was al gewassen,’ baste ze toen ik de badkamerdeur opende.
‘In de fontein in het park wassen de mussen zich toch ook alle 

dagen.’
Gelijk besefte ik dat ik klonk als een verzorger die inpraat op een 

schichtig dier, om het dan in een val te lokken. Ver kwam ik dan 
ook niet, toen ik Klara’s nachtjurk begon los te knopen. Ze sloeg 
mijn handen weg en kruiste met gebalde vuisten haar armen over 
haar borst. Toen de vingers van haar ene hand zich langzaam weer 
ontspanden, klommen ze over haar sleutelbeen omhoog om haar 
knokige schouder te omklauwen. Ik liet haar zo staan en voelde of 
het water niet te warm was. Toen ik me weer naar haar omdraaide, 
gooide zij zich kinderlijk wild tegen me aan. Ik riep haar tot de orde 
en  ging  verder  met  het  uitkleden  van  de  bundel  botten  die 
samengehouden werd door haar perkamenten huid.
Zelfs in het opwolkende badschuim laat Klara’s lichaam niets aan 

mijn verbeelding over. Maar al te goed weet ik dat haar linkerborst 
iets  kleiner  is  dan  de  rechter  en  dat  ze  nu  allebei  de 
verschrompeling nabij zijn. Ik ken elke huidplooi, elke rimpel, elke 
moedervlek. Ik sponste haar langer schoon dan nodig, plukte de 
toefjes  confituur  uit  haar  haar,  depte  haar  daarna  droog  en 
wikkelde haar in een zachte handdoek. Naakt en weerloos stond ze 
vervolgens voor me op de badmat te rillen.
‘Klara, laat dat!’ viel ik uit toen ze haar knieën tegen elkaar klemde 

en  haar  beide  armen de  lucht  in  stak,  terwijl  ze  haar  slip  aan 
moest. Ik trok een stoel dichterbij. Pruilend griste ze haar broekje 
uit  mijn  hand  en  gooide  het  in  het  wegstromende badwater.  Ik 
zuchtte en zette me zelf neer op de stoel. Ze zakte neer op mijn 
schoot. Zo bleven we een tijdje zwijgend zitten. Toen ik weer wilde 
opstaan, klemde ze zich aan me vast. Ik had de grootste moeite om 
haar in mijn nek verknoopte handen weer los te krijgen. Toen ik me 
eindelijk bevrijd had, plantte ik haar harder dan het bedoeld was 
weer neer op de stoel.
‘Wacht even, Duif.’
Toen ik terugkwam met een droog broekje, was zij hoekige krullen 

op de bewasemde spiegel boven de lavabo aan het tekenen. Ik ging 
achter haar staan. Ik moest aan Yasmine denken. Nooit zal die haar 
oma leren kennen als de helder fonkelende ster die ze tot voor niet 



eens zo lang geleden was. Klara tokte intussen met haar wijsvinger 
op het spiegelbeeld van mijn neus. Ik hervatte het gevecht met het 
broekje en kreeg het ditmaal wel opgestroopt. Ze stapte ook zonder 
tegenstribbelen in de rok die ik voor haar uitgekozen had en liet me 
haar blouse dichtknopen. Ik wreef de spiegel droog. Alle dagen laat 
ik Klara erin kijken terwijl ik haar haren kam. Niet dat ik echt denk 
dat  ze  nog  weet  wie  daar  staat.  Maar tegelijk  hoop ik  dat  haar 
dagelijks opdoemende gezicht haar toch op een of andere manier 
vertrouwd blijft. Want het laatste wat ik wil, is dat ze op een dag 
van haar evenbeeld zou wegvluchten, zoals ze nu soms al van haar 
schaduw tracht los te komen.
Terwijl Klara’s blik in het kapsalon nog verwilderd heen en weer 

schoot  tussen  de  klanten  in  de  stoelen  en  hun gezichten  in  de 
spiegelwand, nam de jonge kappershulp haar al voorzichtig bij de 
arm en hielp haar in een stoel bij de wasbakken. Ze bond Klara een 
handdoek voor en sproeide behoedzaam water over haar kruin. Een 
masker van mysterieus genot gleed geleidelijk over Klara’s  gelaat 
terwijl  het  meisje  de  shampoo  in  rondjes  in  haar  hoofdhuid 
masseerde. Hoe graag had ik niet geweten wat er zich achter haar 
gesloten oogluifels afspeelde. Gekortwiekt zag ze er jonger uit dan 
haar zesenzestig. Maar dat vergat ik onmiddellijk bij haar zoveelste 
‘Hoe laat is het?’
‘Tijd voor een tijddodende wandeling,’  bromde ik terwijl  de deur 

van de kapperszaak achter ons dichtviel.
Door  me even later  voor  een juwelierszaak staande  te houden, 

haalde  Klara  me  uit  mijn  gepieker  over  mijn  steeds  vaker 
oprispende  cynisme.  Ze  tuurde  geconcentreerd  in  de  etalage  tot 
haar blik zich vasthechtte aan een zilveren ring met een parel. Het 
verbeten trekje rond haar lippen mondde deze keer niet uit in een 
woedeaanval. Wel kneep ze zacht in mijn arm en stuurde me naar 
de deur.
Op de vraag van de juwelier of hij iets voor ons kon betekenen 

wees ik de ring aan die Klara’s aandacht getrokken had. De man 
viste hem gedienstig uit het uitstalraam en schoof hem moeiteloos 
over de knokige ringvinger van Klara’s linkerhand.
‘Perfect,’ zei de juwelier goedkeurend.
‘Perfect,’ papegaaide Klara.
‘En wat zal het voor u zijn?’ vroeg de man te gretig naar mijn zin. 

En toch, terwijl ik Klara’s aandacht zag afdwalen naar de foto boven 
de toonbank, koos ik zelf ook een ring uit de lade die de juwelier 
voor me geopend had. Even dreigde er nog een scène toen Klara de 
hare moest teruggeven. Daarom verschalkte ik haar met de belofte 
van een cadeautje.  En zo  gingen we  dus buiten met  één doosje 
waarin twee ringen vastgeklemd zaten.
De hele namiddag lang doorwoelde Klara nerveus de kleerkast in 

de slaapkamer. Voor het avondmaal moest ik haar bijna naar de 
keuken sleuren. Daar knielde ik naast haar neer. Ik ga mijn Duif 
ringen, dacht ik, dan is het voor eens en altijd duidelijk dat ze bij 
me hoort. Dan kan ze me altijd teruggebracht worden als ze nog 
eens verdwaalt. Maar door met haar lege bord op tafel te rammen, 
sloeg ze dit idiote beeld aan diggelen. Meer nog, toen ik het doosje 



uit mijn broekzak opdiepte, lachte ze me ineens stralend toe, haast 
verwachtingsvol. Ik nam haar linkerhand in de mijne en deed haar 
zwijgend de ring aan. Daarop stuntelde zij met de tweede ring tot 
ook ik hem om had. Haar handen legde ze vervolgens als een koele 
tulpenkelk om mijn gezicht.

Volière
het verhaal van haar

Ik ben blij als ’s ochtends het zonlicht aangestoken wordt. Dan sta 
ik direct op. We wonen al lang in dit huis, maar liever zou ik ons 
huis  terugvinden.  Daar  woont  een  kabouter  in  de  tuin  en  de 
straatlantaarn  schijnt  er  binnen  in  de  badkamer.  Ja, 
pannenkoeken! Bloem klutsen, ze zeven met eieren, suiker en melk 
mengen, en klaar zijn ze! Mama is er nog niet als papa ’s ochtends 
poppenkast speelt in kamerjas met opgestroopte mouwen. De pot 
met chocoladebruine papiersnippers is voor Yasmine. Zij eet graag 
muizenstrontjes. Ze heeft de reeogen en de lange wimpers van haar 
vader. Eén keer zag ik hem en dan nooit meer, … denk ik. Zelf lust 
ik  pannenkoeken het  liefst  met  rodebessenconfituur.  Hoor!  Daar 
komt Bert naar beneden gestommeld.
Hoe laat zou het zijn?
Ik moet niet zo schrokken. Welke pot opblinken? Ik geloof niet dat 

die mussen in het park zich alle dagen wassen. Mijn kleren moeten 
uit. Doe dit, doet dat, zegt hij. En nog eens. Doe dit, doe dat, alsof 
ik het wel wil als hij het nog eens zegt. Gelukkig is hij boos ook lief. 
Een dame met een schort vol scharen neemt me mee. Daar waar hij 
anders staat, staat zij nu. Haar mond beweegt de hele tijd. Wanneer 
ik opsta, liggen er zilveren plukken haar rond mijn stoel. Zonder 
haar en zonder kleren is het koud. Ik hou niet van water dat nat is.
Hoe laat zou het zijn?
Ik wil de ring met de parel. De deur dingdongt. De prinses op de 

foto staat in een plas melk en de prins heeft haar hand vast. Hoezo? 
Ík moet de ring teruggeven? Welk cadeautje? Weg is de ring. Waar 
is het doosje? Weg, bijna altijd is alles weg.
Ineens zit Bert naast me op de grond. Hij kijkt anders dan anders. 

Wat is hij oud geworden, de schoolmeester.  Verzorgt hij eigenlijk 
nog  altijd  vogels?  Gewonde  of  zieke  uilen,  buizerds  en  duiven 
werden  vroeger  bij  ons  binnengebracht  in  kartonnen dozen  met 
luchtgaatjes, en hij maakte ze weer beter. Ik heb geen honger. Ik 
kletter met mijn bord op tafel, maar het wil maar niet stukgaan. Zie 
hoe het doosje ligt te trillen in zijn oudemannenhand. Ineens wipt 
het deksel op. Ik voel het antwoord branden op het tipje van mijn 
tong, maar net nu vraagt hij me niets.



Gedenk te sterven

John Toxopeus

‘Ik ben nerveus,’ zegt Willem Holleeder. ‘Mijn stem, mijn handen, 
alles trilt.’ Hij heeft geelbruine nicotinevingers. Ik rook het al toen 
hij binnenkwam.
   ‘Ik heb het als ik met mensen praat. Mensen die ik tegenkom, 
soms met collega’s.’
   ‘Collega’s?’
   ‘Nou ja, mensen die ik van vroeger ken.’
   ‘Wat voelt u dan?’
   ‘Ik ben bang.’ Hij kijkt naar de schedel op mijn bureau. Er zit een 
rond gat in de slaap. Van een kogel. Van een pistool, of een geweer, 
dat weet ik niet. Het is een therapeutisch instrument. Ik heb erover 
geschreven voor het volgende nummer van het Tijdschrift voor de 
psychiatrie. Men heeft er hoge verwachtingen van. Het stond naast 
me tijdens het schrijven.
   Holleeder wijst. ‘Is-ie vermoord?’
   ‘Ik weet het niet. Ik heb hem gekregen tijdens een studiereis in 
Amerika een paar maanden geleden. Daar heb ik de Florida State 
Prison bezocht en de beruchte dodencel gezien.
   ‘Zegt me niets,’ zegt mijn cliënt.
   We mochten er een uitzoeken. Er waren er drie met zo’n gat. Het 
is een mooi rond gat. Een gaaf gat, dat zag ik meteen. Een scherpe 
rand, geen splinters. Niet aan de buitenkant tenminste. Waarom 
heb ik deze genomen? Zegt dat iets over mezelf? 
   Ik pak de schedel en draai het gezicht naar Holleeder toe. 
‘Waarom bent u bang?’
   ‘Dat ik het niet meer weet. Ik hoor het wel maar ik snap het niet. 
Ik snap niet wat er gezegd wordt.’
   ‘Vertel daar eens wat meer over.’
   ‘Ik hoor wel wat ze zeggen, maar ik weet niet wat ze bedoelen. Ze 
leggen me iets uit en dan zeg ik ‘oké’. Verder kom ik niet.’
   ‘Aha,’ zegt ik. ‘Soms kletsen mensen ook maar wat. Ze praten 
tegen u en luisteren naar zichzelf.’
   ‘Oké,’ zegt hij. ‘Zo had ik het nog niet bekeken.’
   Je kiest zo’n schedel omdat er iets mee is, het anders is dan de 
rest. Het idee dat het een slachtoffer is van een moord. Een soldaat 
kan ook. Maar die liggen niet voor het oprapen. Tenminste niet in 
Amerika zelf. Een zelfmoord. Vermoedelijk is het een zelfmoord.
   ‘Ze praten tegen mij, maar luisteren naar zichzelf’, zegt hij. ‘Ja, 
dat is mooi gezegd. Zo zit het natuurlijk.’
   ‘Kunt u daar wat mee?’ vraag ik. ‘Of zal ik wat voorschrijven. Iets 
kalmerends.’
   ‘Mag ik?’ Hij pakt de schedel. 20



   Dat is het moment waarop ik heb gewacht.
   ‘Memento mori.’ Ik grijns. ‘Gedenk te sterven.’
   Hij knikt. ‘Ik weet het. Ik heb veel tijd gehad om daar over te lezen 
en na te denken.’
   ‘En werd u daar niet rustig van?’
    ‘Ja, maar dat raak je ook weer kwijt. Zoiets houdt je niet 
doorlopend bezig.’
   ‘Dat zou toch beter voor u zijn. Ik denk dat u zichzelf daarmee 
helpt.’
   ‘U verkoopt hem zeker niet?’
   Ik schud mijn hoofd. ‘Ik kan u een paar goede boeken adviseren.’
   ‘Laat  maar,’ zegt hij, ‘als vrij man doe ik niet meer aan lezen.’

Als ik de huiskamer binnenkom haalt mijn vrouw het drumstel uit 
de hoek. ‘Nu mag ik een uurtje, konijntje’ zegt ze. Het hoofd van 
Ringo Starr beweegt rusteloos op haar machtige boezem. 
   We hebben er afspraken over. Tijdens mijn spreekuur drumt ze 
niet. Verder moet ik maar zien wat ik doe.
   ‘Wat had die Holleeder?’ vraagt ze.
   Ik denk na. Ze is nieuwsgierig. Eigenlijk heb ik dat liever niet, 
maar ze doet het iedere keer weer. 
   ‘Mensen praten tegen hem en luisteren naar zichzelf. Eigenlijk 
niks abnormaals.’
   ‘Dat is niet altijd zo,’ zegt ze.
   ‘Nee, maar daar kan je last van hebben.’
   ‘Het geldt niet voor mij.’
   ‘Nee, niet voor jou,’ zeg ik. ‘Weet jij waar je schedels kunt krijgen?’
   ‘Wat voor schedels?’ Ze houdt een drumstokje recht voor zich 
alsof ze het voorbijrijdende buurmeisje van haar fiets wil schieten.
   ‘Gewoon, schedels van mensen. Dode mensen. Zo een als op mijn 
bureau.’
   ‘Oké,’ zegt ze, ‘dode mensen. Deze is krom. Ik dacht het al. Je 
merkt het vooral bij de soft beats. Het gaat dweilen.’
   ‘Zo’n schedel geeft rust,’ zeg ik. ‘Je gaat bijna vanzelf mediteren. 
Je voelt het als je hem vast hebt. Je wordt er helemaal rustig van.’
   Ze laat haar arm zakken en kijkt me aan. ‘Konijntje van me, het 
gaat toch nog wel goed met jou?’
   ‘Het is iets nieuws. Nieuwe inzichten. De wetenschap is 
geïnteresseerd. Het kerkhof, zal ik daar eens proberen? Ze ruimen 
toch graven na verloop van tijd?’
   Mijn vrouw kijkt langs het andere stokje. ‘Deze is goed. Dat dacht 
ik al.’ Ze richt op mijn hoofd.
   Ik ontwijk haar blik.
   ‘Ik wil geen doodskoppen van de begraafplaats in mijn huis,’ zegt 
ze. ‘Misschien krijg je die van die hufter van de overkant wel mee.’
   ‘Die is pas een half jaar dood.’
   ‘Nou ja, of van een bekende, of een familielid.’
   ‘Familieleden liggen hier niet. Ik maak ze goed schoon. Ik kook ze 
in azijn met bleek. Dan worden ze spierwit. Ik heb het gezien in 
Amerika. Ze zijn voor mijn cliënten, misschien voor collega’s. Ik 
publiceer er binnenkort over.’



   ‘Je bent een smerig konijn, weet je dat?’
   ‘Ik zet ze heus niet in de kamer. Je hebt er geen last van.’
   Ze stopt het goede stokje in haar rechter oor en maakt draaiende 
bewegingen. ‘Ik schrik me rot als ik je spreekkamer binnen kom en 
die kop zie staan.’
   ‘Je hoeft hem alleen maar af te stoffen.’
   ‘Ik mats je, konijn. Ik ben veel te goed voor je.’ Ze schuift het 
stokje onder haar oksel heen en weer. Zwarte plekken. Ik ruik ze.
   ‘Zie je wel dat ik van je hou,’ zegt ze. ‘En nou de deur uit, anders 
komt het er vandaag niet meer van.’
   
De schedel is goed verpakt in met lucht gevuld plastic. De 
binnenkant is volgestopt met houtwol. ‘In behalf of research,’ heb ik 
ingevuld op het aanvraagformulier. Ik knip de postzegels van het 
bruine papier. Voor mijn neefje. Amerika heeft saaie postzegels. Dat 
past goed bij de jongen. Het heeft nog aardig wat geld gekost, maar 
Holleeder vond dat geen bezwaar. ‘Misschien krijg ik het wel 
vergoed,’ zei hij.
   Een met een gat, een kogelgat, had ik er nog bij willen schrijven.

Mijn vrouw oefent, oorverdovend.
   Ik ga naar het schuurtje en pakt een 9 mm boor. Het staal glijdt 
door het slaapbeen. Geruisloos. Ik blaas het witte poeder weg, lik 
aan mijn vinger en voel de binnenkant van het gat. De kalme rust 
stroomt door mijn arm, door de rest van mijn lichaam. Ik pak de 
schedel en ga naar mijn spreekkamer. Ik brul geen verwensingen en 
gil niet om stilte.
   Ik doe de schedel in de doos met het houtwol en plastic. Ik zoek 

het adres van Holleeder en schrijf het met viltstift op het karton. Ik 
pak mijn jas en hoed van de kapstok. Met het pakket onder mijn 
arm zijn mijn ademhaling, mijn gedachten, mijn soepele passen, is 
alles ontspannen.



Onze republiek

Francis De Preter

Moravië is het land dat achter alle andere landen ligt. Je wordt 
nooit  moe ervan te dromen. Je komt er vanzelf  als je je kompas 
trouw oostwaarts blijft volgen. Het is er in grijze dagen even grijs als 
bij ons, maar als de zon even doorbreekt krijg je panorama's te zien 
die jouw geprogrammeerde reisroute helemaal in de war sturen. Je 
reist ergens in het oude Europa, in een stuk dat schijnt te ontbre-
ken op de globe die Europa torst! Het maakt je euforisch als een 
ontdekkingsreiziger. De vier wielen van je auto vreten de aanlokke-
lijkste afstanden, al zijn de wegen soms een gevaar voor je schok-
dempers.
Na veertig kilometer hou je ermee op de kastelen te tellen die je 
bent voorbijgezoefd. Téveel moois, téveel oude ruïnes, teveel onuit-
sprekelijk  leuke namen. Dan maar Stramberk onthouden: het is 
tenminste  een  zegbare  naam!  Toch  is  het  een  verbastering  van 
Stramberg, een adellijk slot van de heren van Stramberg. Hoog op 
een steile heuvel gelegen, was het nagenoeg onbereikbaar en on-
neembaar.

Het stadje is iets makkelijker te benaderen, hoe dan ook via een 
steile weg. De oude huizen rond het marktplein lijken wel een film-
decor dat is blijven staan nadat alle acteurs van het toneel zijn ver-
dwenen. Gelukkig is er nog wat leven in een hotelletje met een an- 23



nex stamcafé voor de arbeiders van de naburige autofabriek Tatra 
in Koprivnice. Dit hotel zou een ideaal kader kunnen zijn voor een 
Agatha Christie-moordverhaal. Maar verder dan je om je oren slaan 
met de plaatselijke 'Stramberger Ohren' gaan ze niet. Het zijn een 
soort  taai-taaikoekjes,  helemaal  niet  te  vergelijken  met  de 
'Antwerpse  handjes'.  We  zouden  nog  talloze  Moravische  stadjes 
tegenkomen die erbij liggen als suikergoed in een falliete bakkerij.
Trouwens, onze eerste kennismaking met deze Europese provincie 
dateerde van voor de Fluwelen Revolutie en van nà de Praagse Len-
te. Vandaar dat wantrouwen te allen kante; iedereen was een spion 
en toeristen waren ongewenste pottenkijkers. Alles was grauw be-
halve de uitbundige natuur; overal in de steden heerste duisternis 
en melancholie, maar de zomerzon scheen vrolijk over de wouden 
en belichtte de meest idyllische plekjes: in het dal bij de snelvlieten-
de riviertjes en in de buurt van grillige rotspartijen.
Achter één van de vele onvoorspelbare bochten van de rijweg doemt 
dan opeens het zoveelste kasteel op en een groot bord vertelt je dat 
er een schilderijententoonstelling is te zien. Voet op de rem, rechts 
indraaien en stoppen voor een laag gebouw -een soort koetshuis- 
met afbladderende gevel, kapotte dakgoten en stinkende gouwe  die 
bloeit aan de voordeur.
De tentoonstellingszaal is donker als de nacht, geen enkel schilderij 
is verlicht, tenzij door de hete julizon die door de vuile ruiten weet 
te dringen.
Twee oudere heren sloffen je tegemoet. De één spreekt met een zwa-
re basstem een soort Duits, de ander luistert eerbiedig. De woord-
voerder heet ons hartelijk welkom, nummer twee knikt heftig in-
stemmend. De Duitssprekende heer komt vervaarlijk dichterbij, zo-
dat je zijn slivovitsjadem recht in je neusgaten krijgt. Hij is ladder-
zat, hij wankelt door de zaal. Er staat een lege fles van dat goedje op 
de vleugelpiano. Om onze aandacht af te leiden gaat de andere heer 
aan de vleugel zitten en begint erop in te beuken en... godbetert ook 
te zingen. Ook hij is stiepel. We luisteren even ingetogen, maar dan 
neemt de galerijhouder ons bij de arm en voert ons langs de kunst-
werken. Voor zover we iets kunnen zien, zijn er konterfeitsels bij die 
van een niet alledaagse smaak getuigen. Niet alleen in de Lage Lan-
den kunnen ze schilderen, zo blijkt nu. De Tsjechische kleuren zijn 
evenwel anders dan de onze, soms pijnlijk scherp, soms sprookjes-
achtig teer. Of wij niets willen kopen? Een waardevol souvenir? Be-
valt dit schilderij U? Het is van de hand van Lubomir Pokorny, een 
gewaardeerd  artiest  in  ganz  Mähren...  De  galerijhouder  waggelt 
naar het schilderij, neemt het van de haak en houdt het omhoog als 
een icoon. De alcoholwalm wordt ondraaglijk.
Ik zeg: “Wij kunnen het niet meenemen, de douane zal er beslag op 
leggen. We kunnen er niet mee over de grens.”
Hij knikt meewarig en vindt het jammer van het geld dat hij verliest 
aan de accijnzen. En dan steekt hij plotseling een speech af, nu en 
dan onderbroken door zijn metgezel, die hem van achter de piano 
tot zachter spreken aanmaant.
“Dat is nu onze republiek!”
“Nasa republika!” klinkt het als een echo aan de vleugelpiano.



“Voor de oorlog werd ons land druk bezocht, de handel floreerde, 
wij telden mee in de vaart der volken, wij hebben bijgedragen tot de 
welvaart van Europa! Iedereen liep op schoenen van Bat'a! Overal 
reden de vooruitstrevende modellen van Tatra!
Ons glas en ons porselein werden over de hele wereld verkocht !”
De man aan de piano hief plechtig, door hemzelf begeleid, de Ode 
an die Freude  aan. Maar onze redenaar legde hem kordaat het 
zwijgen op.
“En nu, wat zien we  nu in onze arbeidersstaat gebeuren, in onze 
republiek?”
“Nasa republika,” gaat de echo van de pianist.
“Wij staan vijftig jaar achter op jullie in het Westen. Dat halen we 
nooit in met dit rampzalig regime!”
De tranen biggelen hem tot in zijn snor. Het spreken kostte hem 
grote moeite. Hij zag onze gêne, draaide zich met zijn rug naar ons 
toe en ging het schilderij weer aan de muur hangen.
De pianist keek ons vragend aan, niet op zijn gemak.
“Geen romantische republiek,” breng ik in het midden, “maar de 
natuur trekt zich daar niets van aan, die blijft romantisch!”
“U zegt het zelf,” verklaart de galerijhouder, Mähren is van nature 
romantisch, onze volksliederen en onze literatuur zijn zeer roman-
tisch, tot op de dag van vandaag!”
En meteen heft  hij  met  veel  tremolo's een lied aan, slepend van 
zwaarmoedige pathos. Zijn metgezel begeleidt hem op het klavier en 
zet een tweede stem in. Niettegenstaande  hun dronkenschap zin-
gen ze goed op toon. Maar dan zit er een kink in de kabel. Een valse 
noot komt van buiten de zaal de pret verstoren. Allemaal kijken we 
naar buiten: daar passeert een lijkstoet gevolgd door een fanfare. 
De twee heren van de galerij gaan in het deurportaal staan in een 
houding van lijkbidders. Treurig kijken ze het schouwspel na.
Zoiets is bij ons volmaakt verleden tijd: een legertje familie en ken-
nissen marcheert op de maat van een treurmars à la Mahler achter 
de deinende kist.  Zakdoeken, gesnotter -ook bij  de mannen!-  en 
heel ouderwetse rouwkleren. De processie is in staat nog zeker vijf 
kilometer te marcheren, zolang de fanfare adem heeft. Het gaat ter-
gend langzaam, het lijkt wel een boetprocessie. Ze loopt nu bergaf-
waarts;  de  weg  in de hoogte  lijkt  zonder  einde.  Het  kerkhof  ligt 
blijkbaar achter de heuvel, waar ik een dorp vermoed. Maar geen 
nood, de kapel blaast onvermoeibaar de ene gelegenheidshit na de 
andere. Bij ons zou een fanfare al na een kwartier aan het eind van 
haar repertoire zijn.
De galerijhouder kijkt ons aan alsof hij wou zeggen: “Zo gaat dat bij 
ons... Over enkele jaren zie je mij daar weggedragen worden, met 
muziek tot in het graf en op kosten van de Staat.”
Gek land is dit. De werkende klasse werkt zich niet dood, maar het 
leven  is  er  verre  van  aangenaam.  Onderwijs  en  cultuur  worden 
zwaar ondersteund, maar wat men leert zijn kunstjes, de KP-cate-
chismus uit het hoofd en ontsnappingsroutes bedenken om er eens 
uit te zijn. Gelukkig zijn de bossen van iedereen en door de Staat 
onderhouden; de Staat bestelen is het terugvorderen van gewettigde 
aanspraken. Wonen is goedkoop, reizen met het openbaar vervoer 



eveneens, tenminste als je een vaste bijverdienste hebt. Wil je offici-
eel méér verdienen, dan moet je in de Semtexfabriek gaan werken, 
maar dat is niet iedereen gegeven.
Het land is in anachronismen vervallen; dat heeft ook zijn goede 
kanten. Oude tradities mogen (nà de collectivisering) op het platte-
land weer: zang en dans, oogst- en huwelijksliederen, poppenkleren 
stikken, eieren beschilderen. Maar het wordt niet uit arbeidsvreug-
de gedaan, maar omdat er staatsgeld voor beschikbaar is. Zoals het 
vroeger was, is het allang niet meer. Ga eens kijken naar de “skan-
sen”  van Roznov-pod-Radhostem (letterlijk  vertaald:  Rozjnov-ach-
ter-de-berg-van Radegast -een oude Slavische god) en vergelijk het 
met  bv.  Bokrijk.  Ga naar  het  volksdansfestival  van Straznice en 
luister, kijk en drink. De sfeer is onbetaalbaar, enig. Goedkoop is de 
worst,  de  wijn,  de  roes.  Souvenirs  à  volonté,  kitscherig 
houtsnijwerk  en  dito  poppen.  Je  zou  liever  één  van  die 
poppenvrouwen  in  dansjurk  willen  schaken...  De  meisjes  van 
Moravië zijn mooi en ze hebben temperament. Men smokkelt er dan 
ook  niet  weinigen  over  de  grens,  en  wie  dat  doet  riskeert 
levenslange  strafcel.  Smokkel  dan  toch   liever  haar  portret 
(geschilderd  of  niet)  mee  en  doe  ze  later  in  een  of   ander 
uitwisselingsprogramma live overkomen. Over de rest beschikken 
God, de bureaucraten en je visum.

(Uit “Vlasta! Vlasta!”, een onuitgegeven bundel reportages uit Tsjechië)



Geen genade
(‘Door hem, met hem en in hem’)

Joris Denoo

‘Als ik mijn baard een paar dagen laat staan, voel ik me vuil,’ zei 
Daniël E.                                                         
Veelbetekenend monsterde hij mijn tronie. Meer dan dertig jaar la-
ter zou ik me laten ontdopen. Daniël E. was toen al dood, maar hij  
zat daar toch voor iets tussen, zonder dat hij dat ooit had durven of 
kunnen hopen, geloven of zelfs maar beseffen.

Als een gevangene hield ik streepjes bij in een notitieboekje. Eigen-
lijk doorstreepte ik streepjes. De voldoening was groter. Het leek op 
schrappen. Van de 22 moest ik er nog 5 schrappen. Ietwat voorba-
rig deed ik dat met het laatste maandagstreepje.                  
Ik stopte boekje en potloodje weg en vroeg:

‘Baard?’  
De maandagtrein wiegde ons richting Brugge. Daniëls dubbelharti-
ge opmerking vatte ik eigenlijk als een compliment op. Ik was een 
laatbloeiende jobstudent  van 20 met een onweerstaanbare drang 
om een baard te hebben, wat maar dunnetjes lukte. Twee weken al 
had ik me niet geschoren. Het werd dus blijkbaar al iets.

‘Ach,  de jeugd,’  meesmuilde Daniël  E.  Hij  begon droevig  uit  het 
raam te staren, weg van mijn kingewas, naar niets, naar het niets 
dat hij al decennialang voorbij zag glijden, op weg naar Brugge-de-
Dode, het Venetië van het Noorden.                               
‘Che Guevara!’ lachte ik. Geknars van wisselsporen smoorde mijn 
woorden. Daniëls grijsblonde lok hupte geschrokken op zijn voor-
hoofd toen hij even naar mij keek. 

Op perron 9 van Brugge splitsten zich onze wegen elke ochtend 
klokslag  07:45.  We  mompelden  wat  en  spoedden  ons  heen.  Hij 
haastte  zich met gebogen rug te voet naar een kantorencomplex 
waar het waanzinnige woord ‘kadaster’ heilig was. Aan zijn rechter-
hand zwiepte een kleine tas heen en weer: de pendel van de admini-
stratieve underdog. Ikzelf holde zo de sissende muil van een stads-
bus in, die me naar een muffe kantorenverdieping in de Clarastraat 
bracht. Wat ze daar in hemelsnaam uitvraten, heb ik nooit goed ge-
weten. Ik werd er in de zolderarchieven ondergebracht en sleet er 
een maand lang de dodelijkste uren van mijn leven. Daar leerde ik 
mijn  heilige  woord  van  die  zomer:  ‘compensatiekas’.  Van  al  het 
roemrijks dat Brugge eeuwenlang was overkomen, ontwaarde ik al-
leen maar welgeteld 46 dakpannen, tenminste als ik al op de tippen 
van mijn tenen stond. Voor de rest staken honderden ladekasten  27



om de haverklap hun tong naar mij uit, telkens als een bediende 
naar boven kwam om een dossier op te halen of weer af te leveren. 
Een  praatje  kon  er  zelden  af,  want  op  elke  verdieping  hokten 
kapo’s, gewapend met polshorloges.

‘Welk lot is treingezel Daniël E. beschoren, al die jaren al? Is dat het 
bestaan op aarde, leven genoemd?’ dacht ik soms, wanneer de gru-
wel van stofsneeuw in namiddagzon en een secondewijzer in slow 
motion midscheeps toesloegen. ‘Wat doet hij daar om den brode op 
die kadasterdiensten? Waarom wil deze oude vrijgezel op die manier 
zijn  geld  verdienen?  Ik  heb  er  hier  omwille  van  de  centen  een 
maand opzitten en sterf bijna ter plekke.’ 

De  laatste  drie  werkdagen  van  augustus  diende  zich een bloed-
mooie vervangster voor mij aan. Ik kreeg instructies om haar in te 
wijden in de geheimen van het zolderarchief. Ze zou daar de maand 
september doorbrengen, want ze was een vooralsnog werkloze pas 
afgestudeerde politicologe, wier pa iets beduidends betekende ter 
hoogte van het begrip ‘compensatiekas’. Ze had geld nodig voor een 
grote reis. Plotseling wemelde mijn zolder van mannelijk ongedierte. 

‘Twee-,  drieëntwintig,  schat  ik,’  deelde  ik  Daniël  E.  op  mijn 
voorlaatste werkdag mee, als antwoord op zijn vraag naar de leeftijd 
van mijn vervangster.                                           
‘Een politicologe zonder werk. Blond.’                                            
Ik keek hem onderzoekend aan, om te controleren welk effect dat 
laatste woord bij hem sorteerde, maar hij deed weerkaatsend krek 
hetzelfde,  zodat  we  geen  van  beiden  een  spier  vertrokken.
‘Ja, het is moeilijk om werk te vinden heden ten dage,’ zei Daniël 
dan  zuchtend.  ‘Ook   voor  vrouwen,  zelfs  met  een  diploma.’  
Hij wendde zich naar het raam teneinde er weer eindeloos droevig 
doorheen te staren. Of monsterde hij stiekem zijn eigen weerkaat-
sing? Zoals ik dat vaak deed? Kon Daniël E. op zijn leeftijd nog op 
ijdelheid worden betrapt?

En de zomer denderde voorbij  ‘als een trein geurend naar hout en  
teer’. Ik scheidde van mijn studentenwerkplek en van de werkloze 
politicologe als een hond van zijn drol. Op de allerlaatste heenreis 
met bestemming Brugge drukte ik op perron 9 Daniël E. de hand 
ten afscheid. 22 augustusochtenden hadden we tegenover elkaar in 
de trein gezeten. Ondanks het verschil in leeftijd en een totaal an-
dere leefwereld hadden we het best wel met elkaar kunnen vinden, 
al bespeurde ik af en toe wat wrevel bij hem. Tot mijn eigen verba-
zing deed het me wat toen ik zijn gebogen rug en grijsblonde hoofd 
dobberend op de pendelaarszee zag verdwijnen. Vanavond zou hij 
net zo gebogen terugkeren, op weg naar zijn thuis: een kamer in het 
huis van zijn zus, die drie kinderen had en een man met een druk 
beroep. 

Bij mij thuis kenden ze Daniël E. ook. Mijn ma had ooit nog met die 
zus van hem in een naaiatelier gewerkt. Ze waren vriendinnen ge-



bleven. Het publieke geheim van Daniël betrof het feit dat hij ooit 
voor priester had ‘gestudeerd’, maar dat er zich onderweg een ern-
stige kink in de kabel had voorgedaan, zodat hij de studies verbro-
ken had. Wat die carrièreknobbel juist inhield, kwam ik niet te we-
ten. Zijn zus kwam nog geregeld bij ons aan huis: een supernerveu-
ze  vrouw die  razendsnel  sprak en  schichtig  bewoog.  Haar  broer 
daarentegen had ik leren kennen als de kalmte zelve. 

Door het aanbreken van het nieuwe academisch jaar verdween Da-
niël E. al vlug uit mijn gedachten. Ik associeerde hem immers voor-
al met een saaie eindeloze maand studentenwerk. Er lagen leukere 
dingen in het verschiet. Ik begon aan een actief leven met alle be-
kende ingrediënten. Beroepshalve kwam ik nog in mijn geboorte-
stadje, maar wonen deed ik er niet meer. 
Enkele decennia later las ik Daniëls overlijdensbericht bij mijn be-
jaarde ouders thuis. Het was een wereldlijke kennisgeving, waarop 
elk spoor van een kruis ontbrak. Ik woonde in naam van mijn ou-
ders de afscheidsdienst in het crematorium bij. Ze keken opgelucht 
toen ik het ze voorstelde, want een teraardebestelling moest volgens 
hen eerst een kerk passeren. Ook met verassing hadden ze proble-
men.

De reeds fel door de tijd getekende zus van Daniël deelde gedachte-
nisprentjes uit. Op de foto was Daniëls grijsblonde lok niet meer zo 
uitdrukkelijk aanwezig. Toen iedereen  de keerzijde van het prentje 
begon te lezen, golfden er schokken van ontzetting door het kleine 
gezelschap.  Gelijk  begon  de  zus  hartverscheurend  te  wenen;  ze 
werd onmiddellijk door haar zoon naar de auto geleid. We bleven 
met een twintigtal nabestaanden als aan de grond genageld achter. 

Daniël  E.  had in een zelfgeschreven summiere  tekst  de Kerk en 
haar dienaars met enkele pijnlijke welgemikte slagen aan het kruis 
genageld. Hij kende geen genade voor de rukkende biechtafnemers, 
kwijlende huichelaars, zwartgerokte verkrachters en met bloed en 
zaad  bevlekte  soutanedragers  die  de  mensen  verplichtten  op  de 
mooiste ogenblikken van de week naar hun kille kerken te komen 
om boete te doen en die op de topmomenten van zovele mensenle-
vens met hun geile poten de zaak meenden te moeten bekruisen in 
de naam van een vage god. Hij besloot met de publieke ‘bekentenis’ 
dat herhaalde verkrachting door een zwartrokdocent aan het semi-
narie er de oorzaak van geweest was dat hij ooit zelf de priesterstu-
dies gestaakt had. In naam van de mensheid en de menselijkheid 
walgde hij van het beroep van eredienaar van de heer, waarbij hij 
geen heilige hoofdletters gebruikte.

Daniël E. had zijn daad gesteld toen er nog geen sprake was van de 
misdaden die de Kerk met vals zalvende bezweringen en mantels 
van huichelarij en vergoelijking en vergetelheid en ontkenning en 
verjaring toedekte. 

Elk jaar bezocht ik de nieuwe begraafplaats in mijn geboortestadje. 



Die lag vier kilometer buiten het centrum, op weg naar de kust. 
Honderden identieke witte grafstenen stonden er in een streng ge-
lid, als het gesneuvelde leger van god. Ik had de gewoonte mijn do-
den eens per jaar te gaan groeten. Toen ik de zomer na de verassing 
van Daniël E. op weg naar de kust weer even halt hield ter hoogte 
van de stedelijke begraafplaats, stond ik andermaal voor een ver-
rassing. Op zijn gedenkplaat in een van de vele zuilen prijkte in dui-
delijke hoofdletters die tegen weer en wind bestand waren: 

GEEN GENADE 

‘Goed zo, Daniël,’  mompelde ik, en ik wreef grinnikend over mijn 
stoppelbaard.

Enkele jaren later liet ik me ontdopen. Ik deserteerde met volle ver-
stand en bewustzijn uit dat ridicule leger van god met zijn dubbel-
zinnige metaforen,  hautaine retoriek, valse  nederigheid en gelijk-
hebberige voorschriften. Het was in de tijd van algehele ontredde-
ring. De golf van seksueel kindermisbruik door priesters deed de 
samenleving gruwen en rillen tot op het bot. De minister van Justi-
tie kwam maanden te laat met maatregelen, het land was politiek 
uiteen aan het vallen (waar zat ‘mijn’ politicologe om dat te verkla-
ren?), de kardinaal slaagde er niet eens in volmondig openbaar mea 
culpa te slaan en de bisschop van Brugge (of all places, Daniël!) was 
ver weg gevlucht ‘in het verborgene om zich te bezinnen over zijn le-
ven en toekomst’, want de zaken waren verjaard. Onkunde, preten-
tie, valse nederigheid: hoog wapperden ze in de nationale tricolore.

België stevende ijlings op ontbinding af. Het druilerige driehoekje 
met zijn zovele regerinkjes van paljassen en charlatans werd onre-
geerbaar, terwijl het in het buitenland vooral bekend stond voor zijn 
zedenschandalen.  Het  werd een leeuwenkuil,  waarin  mensen als 
Daniël levenslang aan het sterven waren, een bestaan op later en 
dood uitzittend. 

Voor mezelf staat het vast: na het ontdopen volgt het emigreren. 



De  oude  boerenknecht

Han Messie

                                       
Deze man  had  heel  zijn  leven  op  de  akkers  en  in  de  stallen 
gewerkt.  Nu  was  hij  al  ouder  dan  tachtig  jaar.  Maar  die 
boerenknecht had nooit meer van de wereld gezien dan zijn dorpje, 
en de weilanden en bossen daaromheen. 
In zijn jonge jaren was hij eens op die zacht glooiende heuvel in de 
verte geweest. Vanaf het hoogste punt zag je vaag een stad aan de 
einder… Maar de boerenknecht verlangde niet naar meer en was 
tevreden met hetgeen hij had. De oude man had nooit vrouw en 
kinderen  gehad.  Hij  woonde  alleen  in  een  klein  arbeidershuis, 
ergens tussen twee grote boerderijen. Zijn groot genot was elke dag 
één krom pijpje te roken. En dat deed hij ’s avonds bij het raam. 
Terwijl de oude boerenknecht tevreden dampte en pufte, genoot hij 
van  het  vriendelijke  avondrood  of  keek  hij  met  ontzag  naar  de 
zware, grijze wolken van de schemer.
Eens gebeurde er iets heel bijzonders. Waren er goede feeën in de 
buurt? Ontfermden de geesten van overleden vrienden of verwanten 
zich over de boerenknecht? Was het een wonder van God zelf?
Eén ding is zeker: het kromme pijpje kreeg een heel merkwaardige 
kracht. Zoals iedere avond rookte de boerenknecht zijn pijp. Door 
de rook staarde hij  naar de zachtoranje zon,  die laag boven het 
wijde  tarweveld  hing.  Maar  wat  was  dat?  Opeens  zag  hij  hoge, 
blauwpaarse bergen, daar heel in de verte. Heel verbaasd dacht de 
oude man na. Hoe kwamen die bergen daar zomaar? Ze begonnen 
allemaal te sidderen en te deinen. 
Hij  blies  nog  eens  een  grote  rookwolk  uit  zijn  pijp.  Meteen 
verdwenen  die  bergen.  De  boerenknecht  zag  de  zee  voor  zich. 
Warempel, de zee, die hij nooit in werkelijkheid had gezien! Heel 
vredig  golfde de eindeloze,  blauwe watervlakte  en blonk prachtig 
onder een felle zon. 
De boerenknecht merkte dat er een eiland op hem afkwam. Op het 
brede, blanke strand wiegden hoge kokospalmen sierlijk heen en 
weer. Maar achter die palmbomen verscheen iets, dat heus niet zo 
mooi was. In het midden van dat eiland waren bijna alleen grote 
dorre doornstruiken te zien. Hier en daar had je wat lage heuvels, 
waar niets dan taai en bruin gras op groeide. Verder waren er nog 
enkele bomen, die miezerige, neerhangende takken hadden.
Dit tropische eiland bood maar een triest schouwspel…
De boerenknecht veerde op van verbazing.
“Daar zie ik mezelf lopen!” riep hij luid. “Nee maar! Zo zag ik eruit 
toen  ik  dertig  jaar  was!  Ik,  zoals  ik  vroeger  was,  ga  naar  die 
verschrikkelijk  lelijke  doornstruiken  toe  en  haal  een  klein 
snoeimesje  uit  mijn  broekzak.  Ik  snij  in  die  geweldige  doornen. 
Maar _ maar, zodra het snoeimesje die stekels raakt, veranderen ze  31



in struiken vol zachtgroene blaadjes.
Mijn  jongere  ik  gaat  nu  ook  de  bomen  snoeien,  die  daar  zo 
neerslachtig staan. Ha, ze worden stevig en hun takken hangen niet 
slap meer, maar krijgen kracht en gaan groeien. Ach, als ik zulke 
dingen  toch  echt  had  kunnen  doen…  Maar  wat  zal  mijn  eigen 
persoon verder uitvoeren? Op naar de heuvels, waar alleen akelig 
droog gras groeit! Ik zie mezelf een grote spa van de grond oprapen. 
Als een razende ga ik aan het graven en spitten! Weg al dat gras! 
Allemaal  mooie,  verkruimelde  aarde!  Nou,  die  grond  vraagt  om 
ingezaaid te worden.”
De pijp van de boerenknecht ging uit. Hij zat weer rustig in zijn 
huiskamer, waar alles was zoals het hoorde te zijn.

De  volgende  dag  wandelde  hij  naar  het  dorp.  Omdat  hij  daar 
iedereen goed kende,  vertelde hij  de mensen over zijn bijzondere 
belevenis van de afgelopen avond. 
Ze glimlachten een beetje.
“Wel,  zie  jij  dan nog wat meer dingen  mee te maken,”  was het 
antwoord weleens. 
’s Middags zat de oude man onkruid te wieden in zijn groentetuin. 
Ondertussen spraken de mensen van het dorp druk met elkaar .
 “Die man heeft in zijn lange leven bijna niets van de wereld gezien. 
Daarom gaat hij zich nu ineens zoveel verbeelden.”
“Nou , laat hem maar denken dat hij dit allemaal beleeft,” zei een 
ander. “In ieder geval is dat een onschuldig pleziertje op zijn oude 
dag.” 
“Straks gaat hij  nog praten over monsters, die ons dorpje willen 
overvallen,” dachten sommige mensen.
“Ach, hij  mag best zijn gang gaan,”  zeiden de meesten dan. “Hij 
vertelt  maar van die  verhalen.  Lach gewoon om iemand,  die nu 
eenmaal niet beter weet.” 

De ondergaande zon gaf weer een prachtige gloed aan akkers en 
weiden.
De  boerenknecht  zat  knus  achter  zijn  raam,  het  kromme pijpje 
tussen zijn lippen. Wat liet de rook hem nu zien?
Hij zweefde over de zee, over het eiland van de vorige avond. Achter 
de palmen viel  nu heel  wat  te  ontdekken!  Op de heuvels  waren 
grote akkers met allerlei graangewassen en suikerriet. De vlaktes 
waren vol mooie boomgaarden en bessenstruiken. Sterke, gezonde 
mensen werkten bij boerderijen. Uit de bossen van het eiland klonk 
prachtige vogelzang en blij geroep van kinderen.
“Al mijn werk van gisteren!” ging het door de verwonderde grijsaard 
heen. 
Hij  zag weer de zee onder zich, zweefde een heel  eind.  Tenslotte 
kwam hij boven land. Daar was het winter. Witte bergen blonken in 
een nacht vol sterren en maneschijn.
De  boerenknecht  zeilde  door  een  dal  vol  zuivere  sneeuw.  Daar 
brandden honderden lichtjes. Die waren van een stad, die in het dal 
lag.
De boerenknecht draaide in een grote kring rond, boven de huizen 



en gebouwen. Hij keek enkele ogenblikken naar één en hetzelfde 
lichtje;  en  daarom  scheen  dat  vragend  te  sidderen.  De 
boerenknecht gleed langzaam door de lucht naar dat lichtje toe… 
Het ging blij en tevreden glanzen!
Het  was  of  een  heleboel  van  die  helgele  vlekken  wat  aan  de 
boerenknecht wilden vragen. Wat?
Zijn pijp brandde niet meer. Hij zat in zijn gezellige kamer.

De kinderen van het dorp speelden buiten in de heerlijke warme 
zonneschijn.  Ook  luisterden  ze  met  grote  aandacht  naar  de 
boerenknecht.  Deze vertelde van wat hij  had ervaren tijdens het 
roken.
De kinderen waren het  met  elkaar  eens  dat  die  man heel  mooi 
verhalen kon laten horen. Maar wat hadden die te betekenen? Ze 
zouden toch even aan vader en moeder vragen of die leuke opa hen 
niet te veel in de maling nam.
De  oude  boerenknecht  rookte  voortaan  zijn  pijpje  zonder 
merkwaardige belevenissen. Hij verlangde daar ook niet meer naar, 
maar genoot altijd van de avondlucht, hoe deze er ook uitzag.

Twee van de kinderen die naar hem geluisterd hadden, onthielden 
zijn woorden heel goed.
Vijfentwintig jaar later leefde de ene op een mooi eiland in de Grote 
oceaan.  Hij  hielp  de  bewoners  met  het  bouwen  van  grote 
boerderijen en het aanleggen van wijde graanvelden.
De andere verbleef intussen in en heel verre stad, ergens tussen 
hoge,  rotsachtige  hellingen.  Dankzij  hém  kwamen  er  goede 
lantaarns in de stadsstraten en langs eenzame bergwegen.   
Hoe ver deze mensen ook van elkaar woonden, ze hadden dikwijls 
dezelfde gedachte: 
Hun geboortedorp was heel gezellig. De oude boerenknecht, die ze 
daar  gekend  hadden,  was  een  wonderlijke  man.  Zou  hij  hun 
toekomst aangevoeld hebben?  



Impending

Annmarie Sauer

35 jaar lang had het groene tapijt stof en zand en smerigheid ver-
gaard. Zij haatte het, evenals de zeven klokken die hij in de woon-
kamer had opgehangen en de vier TV’s die galmden en gloeiden elk 
met een verschillende sportwedstrijd. Een toegeving aan haar was 
dat hij het geluid zachter zette. Geweren en kranten, overal troep, 
geen nagel, geen schroef of een moer werd ooit weggegooid. Hij had 
het  zijn  leven  lang  allemaal  opgespaard  tot  nu  zijn  lichaam  de 
kwaadaardige cellen van woede en aanmatigende onbeschoftheid je-
gens haar opstapelde. Zij was oud en broos en haar hart versleten.

Nooit had ze gekookt wat zij lustte, de kinderen uitgenodigd die zij 
het liefst had. Hij kocht en kocht. Veertien vliegenmeppers lagen in 
het huis.

Natuurlijk zorgde ze voor hem toen de pijn ondragelijk werd. Gaf 
hem zijn medicijn, sloofde zich uit voor hem en huilde om het na-
kend verlies. Was hij bang? Hij sprak er nooit over. De tiran van ja-
ren in hem ging door met bevelen, eisen, vernederen als zij met ge-
broken botten die  herstellend waren,  niet  snel  genoeg  was.  Vier 
diepvriezers hield hij gevuld in elke kamer van zijn hart. Hij was 
een harde en onaantrekkelijke man. Hoelang al. Wat had hem zo 
gemaakt.

Als ze hem niet langer kon verzorgen, betraande schuldgevoel haar 
ogen, verscheurde haar hart. Maar eens het duidelijk werd dat hij 
niet naar huis zou terugkeren, zette ze zijn stoel aan de eettafel weg 
en reed haar huisrolstoel tot op die plek. “Hier had ik altijd moeten 
zitten. Ik kan de deur zien. Ik kan de telefoon opnemen, ik kan naar 
buiten kijken naar de herten als ze komen eten of drinken, of de 
naar kwartels met hun vlucht kuikens.” Het was inderdaad de bes-
te plaats die haar steeds boosaardig was ontzegd. Ze herinnerde 
zich een paar mooie momenten en vergaf hem. Zij herinnerde zich 
de slechte tijden en zette zijn bureau dat al jaren in de weg stond 
voor haar rolstoel buiten.

Zij bracht bijna al haar tijd door in het verzorgingstehuis waar hij 
probeerde te gaan lopen, het eten op de grond smeet, riep en tierde 
om terug te komen naar zijn rechtmatige plaats bij haar. Hij was 
kwaad op zijn pijn, maar tekende de papieren die ze hem voorlegde. 
Ze plande wat ze wilde doen als dit voorbij was, na het overgaan dat 
hem stond te wachten en de vreselijke immanentie van de vrijheid.

Zij begroef hem, brak het tapijt op, legde schone, heldere tegels,  34



verkocht de uitdragerij en drie van de vier TV’s, geraakte twee, wel-
licht zelfs drie van de diepvriezers kwijt en al de klokken. Niemand 
zou haar ooit nog aan zijn tijd binden.

Hamers, tractoren, boren, boten, zagen, een graafmachine, jaargan-
gen van kranten en bladen, ze deed het verdwijnen. De openbare 
verkoop  duurde  anderhalve  dag.  Anderen  zoals  hij  kochten, 
vergaarden, stapelden als remedie waartegen? Als zij  zichzelf van 
hem gezuiverd had, schilderde ze het huis leisteen grijs met een 
frisse  vrolijke  sierstrip,  ze  sloot  de  waterputten  af  en  nam  een 
aansluiting op het stadswater zodat ze niet meer hoefde te pompen 
en buigen.

Met moed werd Angela 77 en nam haar plaats in als het hoofd van 
het huis en ze wisselde van Pepsi op Coca Cola. 



Zielig

Paul Bersee

Om zeven uur precies ging zijn deurbel, een tergend saai signaal 
dat aangaf dat er iemand naar binnen wilde of geld nodig had voor 
een  goed  doel.  Het  konden  Jehovagetuigen  zijn  met  een  blijde 
boodschap, maar van hen werd de laatste jaren in deze straat, die 
voornamelijk bestond uit verpauperde en dichtgespijkerde huisjes 
en dienst  deden als afwerkplek of  schuilplaats voor  uitgewoonde 
verslaafden,  niet  veel  meer  vernomen.  Manus  Heukelum  wist 
trouwens al wie er in het portaal stond, alleen wist hij nog niet hoe 
de  vrouw  er  precies  uitzag.  Terwijl  hij  met  zijn  gipsen  been 
moeizaam  uit  de  fauteuil  overeind  kwam  en  traag  door  de 
huiskamer in de richting van de voordeur schuifelde, probeerde hij 
zich een voorstelling te maken van de callgirl die zijn maten voor 
hem hadden geregeld. Een pijnscheut in zijn knie belemmerde zijn 
vermogen  om  zich  een  bloedmooie  vrouw  voor  te  stellen  en  hij 
vloekte  en  mopperde  maar  weer  eens.  ‘Om  je  op  te  vrolijken’, 
hadden zijn maten gezegd. ‘Ga jij op onze kosten maar eens met een 
leuke  meid  de bloemetjes  buiten  zetten’,  hadden ze  ook  gezegd. 
‘Want die chagrijnige kop en die oeverloze klaagliederen van jou zijn 
we  nu  wel  goed  zat,  Manus  Heukelum’,  hadden  ze  als  laatste 
gezegd. Eén ding is duidelijk: deze vrienden wisten de daad bij het 
woord te voegen. Vanaf zeven uur ’s avonds tot twaalf uur mocht hij 
over  haar  beschikken en alles  was geoorloofd.  Behalve  dan geld 
aftroggelen of een blijde boodschap brengen, want daar zijn callgirls 
vaak niet in geïnteresseerd.
Weer ging de deurbel. 
‘Rustig  aan,  zeg’,  mompelde  hij.  ‘Ik  ben  verdomme  gewond, 
kapotgeschoten door een dolgedraaide veldwachter.’  Met krukken 
had hij  zich zeker  sneller  kunnen verplaatsen,  maar die had hij 
pertinent geweigerd. Liever sleepte hij zich als een gewonde soldaat 
voort  over  het  slagveld.  Van  zijn  lange  broek  had  hij  een  pijp 
geknipt zodat iedereen goed kon zien dat zijn gewonde been van zijn 
voet tot halverwege zijn dijbeen in het gips was verpakt.
Eindelijk had hij de kleine hal bereikt en kon hij even later de deur 
opentrekken.  Daar  stond  de  callgirl,  op  hoge  hakken,  zwarte 
laarzen tot over de knieën, rood nylon, een lapje rok, leren jasje, 
immense  borsten  en  een  mobieltje  dat  ze  tegen  haar  rechteroor 
drukte en schuilging onder de lange blonde haren.   
‘Momentje hoor, lieverd’, zei ze vriendelijk en babbelde vrolijk verder 
tegen haar telefoontje. Manus bestudeerde haar van zwarte hak tot 
blond kruinhaar en vond dat zijn maten echte maten waren, voor 
het  leven.  Ze  hadden  samen  dan  ook  heel  wat  meegemaakt: 
spannende uren tijdens het kraken van schuurtjes, leegroven van 
scholen, tassen jatten op straat, dát werk. Maar vanaf het moment  36



dat hij tijdens een karweitje in zijn knie werd geschoten, stond hij 
op non-actief.  Dat viel natuurlijk niet mee voor Manus, want hij 
wilde graag weer aan de slag met zijn maten. En zijn maten zagen 
hem vereenzamen en wegkwijnen in zijn verdriet en zonder vrouw 
in de buurt kon dat alleen nog maar erger worden. Daarom vonden 
zij het een goed plan om Danja op hem af te sturen. Ze had een 
scenario bij zich: om zeven uur Manus met de auto ophalen, eten in 
restaurant De Bolle Buik, om negen uur naar Het Hijgend Hert waar 
bloedstollend  mooie  vrouwen  onder  muzikale  begeleiding  zich 
langzaam van hun kleren ontdoen, om tien uur in het stamcafé een 
pint pakken met zijn maten die hem om elf uur zullen uitzwaaien 
en ten slotte kruipt hij met Danja tot twaalf uur in zijn eigen warme 
bedje. Manus popelde van ongeduld.
‘Ik sta nu bij een klant en ga je hangen. We spreken elkaar nog wel. 
Doei!’
Manus stak zijn hand uit.
‘Manus Heukelum’, zei hij met een barse stem, omdat hij niet gelijk 
te koop wilde lopen met zijn gulzigheid die de callgirl bij hem had 
opgeroepen. Laat haar maar werken voor de dure centjes, dacht hij, 
laat haar maar zweten om het mij naar de zin te maken.
‘Dag Manus, ik ben Danja.’
‘Danja met franja’, jubelde Manus,
‘Franja?’
‘Ja, versiersel, franje… franja, Danja franja.’ Ze keek hem met haar 
zwaar  opgemaakte  ogen  mistroostig  aan.  De  rood  gestifte  mond 
stond half open, maar ze slikte haar woorden lijdzaam in.
‘Kom je even binnen of gaan we gelijk naar het restaurant?’ Hij keek 
langs haar heen de straat in, op zoek naar de sportwagen waarin 
deze luxe prostituee zich verplaatste van het ene waterbed naar het 
andere.
‘Laten we meteen gaan’, antwoordde ze. ‘Ik rammel van de honger.’
Hij griste zijn jas van de kapstok en samen liepen ze langzaam naar 
haar auto.
‘Een Peugeot 306 Break?’ mompelde hij teleurgesteld toen ze het 
slot met de afstandsbediening had ontgrendeld en de rode lampen 
even opflitsten. Hij zag twee kinderzitjes op de achterbank.
‘Ja, wat dacht je dan? Had je liever een Ferrari gehad? Maar met 
een Ferrari kan ík geen gezin verplaatsen, mijnheer Heukelum.’
Opstandig kreng, maar die gaat vanavond nog wel door de knieën, 
dacht Manus. Hij worstelde zich in de voorstoel en mekkerde: ‘Dat 
verrekte  gipsen  poot.  Als  die  lul  van  een  smeris  in  zijn 
boerenschuurtje nou gewoon had gezegd dat ik niet welkom was, 
dan was er niets aan de hand geweest. Nu schiet die klojo gewoon 
dwars  door  mijn  poot,  zonder  waarschuwing.  Ik  had  wel  een 
verdwaalde kat kunnen zijn. Arm beest.’
Na  een  kwartiertje  rijden  en  zwijgen  parkeerde  Danja  de  ruime 
gezinsauto  naast  restaurant  De  Bolle  buik.   Binnen  was  het 
eikenhoutbruin gezellig. Manus kwam hier wel vaker eten, maar te 
weinig om als een vertrouwde eetgast door het personeel te worden 
verwelkomd. 
‘Goedenavond, heeft u gereserveerd?’ De ober keek Manus verveeld 



aan,  iets  wat  in  Nederlandse  restaurants  vaker  schijnt  voor  te 
komen. Maar een lachebekje aan tafel hoeven we ook niet, Manus 
in ieder geval niet.
‘Ja, er is gereserveerd op de naam Heukelum. En voordat je ons 
leidt naar de beste tafel van de zaak, wil ik even met je afspreken 
dat je ons vanavond lachend gaat bedienen, niet te uitbundig, dat je 
ons bij alles wat je opdient vriendelijk en vakkundig vertelt wat we 
gaan eten.’ Het hoofd van de ober kleurde rood en knikte gedwee. 
Ze volgden hem naar een tafel met kaarsjes bij het raam. De ober 
hielp Danja met haar stoel. Manus knikte goedkeurend.
‘En  dan  nog  wat:  als  de  wijn  komt,  willen  we  geen  gedoe  met 
voorproeven en al die onzin.’
Danja protesteerde: ‘Maar dat vind ik juist altijd zo leuk! Ik heb een 
keer  tijdens  het  voorproeven  een  Chablis  Grand  Cru  afgewezen 
omdat ik het vond smaken naar rotte vis. De sommelier bezweek ter 
plekke.  Net  als  mijn  klant  trouwens.’  Ze  lachte  en  Manus keek 
aandachtig naar de grote glimmende tong. Niet bepaald een rotte 
vis,  mijmerde hij,  en vanavond zal het als een rolmops om mijn 
augurk  gerold  worden.  Zeg  maar  gerust  een  zure  bom.  Hij 
glimlachte schalks en bestelde pils. Danja wilde een colaatje. 
‘Zo Manus Heukelum, vertel eens iets over jezelf.’
‘Er  valt  niets  te  vertellen.  Geboren  en  nog  niet  gestorven.  Dat 
scheelde natuurlijk niet veel in dat boerenschuurtje. Het had weinig 
gescheeld of ik lag nu op het kerkhof. Misschien wel naast de man 
van de vrouw van wie ik samen met een maat zo listig de tas had 
weten te roven.’ Hij lachte luid en de ober bracht de drank en twee 
menukaarten. In een paar slokken dronk Manus zijn glas pils leeg.
‘Weet  je  Danja,  op kerkhoven valt  voor ons nog wel  eens wat te 
halen. Vaak zijn de vrouwen er niet met hun gedachten bij en laten 
ze  hun tasjes  met  waardevolle  spullen  makkelijk  slingeren.  Dan 
vraag je er toch ook om, zeg nou zelf. Eerst hadden we het tasje van 
die  hele  ouwe  knar  en  bij  de  ingang  had  ik  het  tasje  met 
portemonnee van dat andere monument te pakken. Sluwheid en 
snelheid, dat is waar het vaak om draait in mijn vak.’
‘Dat geldt voor mijn vak net zo’, zei Danja. Ze bekeek de menukaart. 
Manus  wenkte  de  ober  en  wees  naar  zijn  lege  bierglas.  Binnen 
enkele  seconden stond er  een prachtig  getapt  glas  pils  op  tafel. 
Manus Heukelum tuurde over zijn menukaart heen naar de mooie 
vrouw tegenover hem. Hij had het helemaal naar zijn zin: gezellige 
eettent, lekker pilsje en grietje bij de hand, gegarandeerd naakt aan 
het eind van de avond en straks een sappige entrecote met frites. 
Hij zuchtte tevreden en nam een flinke slok. 
‘Ik ga voor de huisgerookte eendenborstfilet met eendeleverkrullen 
en compote van appel en saffraan’, zei Danja vanachter haar kaart. 
‘Als  hoofdgerecht  lust  ik  wel  de  wilde  eendenfilet,  bonbon  van 
eendenlever  in  een  open lasagne  met  truffelsaus.  Kaasplateautje 
toe, heerlijk.’ Gedecideerd legde ze de kaart op tafel en keek haar 
tafelgenoot triomfantelijk in de ogen.
‘Veel eend’, opperde Manus.
‘Ik ben dol op eend. Ook op andere vogels, zoals duif. Mijn vader 
was  duivenmelker  en  elke  zondag  aten  we  door  mijn  moeder 



zelfgemaakte duivensoep met voor iedereen een gekookte kale duif. 
Veel vlees zat er niet aan en vaak was het nog taai ook. Maar die 
smaak, die typische vogelsmaak, heerlijk.’
Plotseling stond de ober naast het tafeltje, met pen en notitieblok in 
de aanslag.
‘Heeft u een keuze kunnen maken?’, vroeg hij zalvend.
Danja somde haar keuze op.
‘Voor mij hetzelfde’, zei Manus.
‘De wijnkeuze laat ik aan de sommelier over, als het maar rode wijn 
is’, zei Danja en keek de ober streng aan ‘En kijk alsjeblieft niet op 
een  paar  euro.  Wij  willen  lekker  eten  en  drinken.  Maak er  wat 
moois van.’
‘Zo is dat,’ beaamde Manus, ‘en doe me nog een pilsje’.
‘Wat lijkt  me dat  toch heerlijk  om zoveel  geld  te  bezitten dat  je 
nergens  meer  op  hoeft  te  beknibbelen.  Zeg  Manus,  ken  je  dat 
ongelooflijke  verhaal  van  die  Duitse  lottowinnaar?’  Ze  nipte  van 
haar  colaatje.  Hij  bewonderde  haar  lange  roodgelakte  nagels  en 
schudde zijn hoofd. ‘Zijn hele prijs van rond de negen miljoen euro 
gaf hij weg aan goede doelen. En weet je waarom: omdat hij bang 
was voor de plotselinge rijkdom. Wekenlang zijn ze op zoek naar 
hem geweest, maar hij wilde eerst rustig bedenken wat hij met al 
dat geld zou doen. Kun je het je voorstellen?’
‘Ik kan mij daar alles bij voorstellen. Ik zou ook alles weggeven aan 
goede doelen, aan de dierenbescherming bijvoorbeeld. Mensen en 
dieren  lopen  tegenwoordig  op  straat  of  in  boerenschuurtjes  veel 
gevaar. Eenden worden uit de lucht geschoten om hongerige magen 
te vullen. En daarbij komt dat ik graag hard wil werken voor mijn 
centjes. En als mensen zich willen laten bedonderen, dan maak ik 
daar slim gebruik van. Zo heb ik mij een tijd voorgedaan als een 
scharensliep, geweldige vondst was dat van mij. Dan belde ik aan 
en vroeg de mensen of zij enkele messen in ontvangst wilde nemen 
van de buren die niet thuis waren. Ik liet hen dan vijfendertig euro 
voorschieten. Ze deden het graag voor de buren, maar die hadden 
mij helemaal geen messen gegeven. Meestal gaven ze me dan ook 
nog  gereedschap  om  te  slijpen,  een  heggenschaar  bijvoorbeeld. 
Daar  rekende  ik  dan  ook  even  dertig  euro  voor.  Wat  een 
goudmijntje was dat. Maar ja, op een gegeven moment kennen ze je 
natuurlijk en zijn de mensen gewaarschuwd.’ 

De ober zette een glas pils voor Manus neer en toonde Danja het 
etiket van een fles wijn.
‘Trek maar open’, jubelde ze. En tegen Manus zei ze, terwijl de ober 
als  een  bedreven  sommelier  de  kurk  verwijderde:  ‘Als  er  maar 
Grand Cru opstaat en een jaartal van meer dan tien jaar geleden.’ 
Ze mocht een bodempje voorproeven. De ober keek haar, zonder 
adem te  halen,  strak aan.  Manus goot  zijn  pils  naar  binnen en 
ergerde  zich  aan  deze  voorstelling.  Na  de  bevrijdende  knik  van 
Danja schonk de ober glimlachend en met vaste hand haar glas half 
vol.
‘Je drinkt toch wel met me mee, Manus?’ 
Dat deed hij. Tijdens de wilde eendenfilet, bonbon van eendenlever 
in een open lasagne met truffelsaus liet  hij zelfs een tweede fles 



opentrekken. Na twee teugen kostbare wijn was zijn glas leeg en 
elke keer vulde hij het tot de rand. Zijn disgenootje richtte haar 
aandacht  vooral  op het  eten:  ze  proefde,  ze  smulde,  ze  rook,  ze 
dronk, ze kirde van genot.
‘Heeft  het  gesmaakt?’,  vroeg  de  ober  toen hij  de  lege  borden en 
schalen verzamelde. Met glimmende ogen en een gelukzalige lach 
keek Danja hem aan.
‘Mijn complimenten voor de kok, hoewel de truffelsaus iets weg had 
van peperkoek. Maar verder was alles dik in orde.’
‘Dank u wel, mevrouw. Dan breng ik zo dadelijk uw kaasplateau.’ 
Terwijl hij zich omdraaide, fluisterde Manus: ‘Ik denk dat ik alsnog 
een entrecote bestel, hoor.’
‘Whore? Je hoeft me hier niet uit te maken voor een hoer,’ grapte 
Danja. Manus begreep haar grapje niet en lachte flauwtjes. Daarna 
verdween hij  naar het toilet.  Toen hij  terugkeerde zei hij: ‘Ik zag 
daar een zwangere vrouw zitten en dat deed mij denken aan een 
zaakje waarbij ik betrokken was en waar veel lef voor nodig was. ’ 
Danja zuchtte, maar ze bleef hem beleefd aankijken en het leek net 
alsof ze luisterde.
‘Mijn maten en ik volgden een tijdje een hoogzwangere vrouw en in 
een  stille  straat  werd  ze  door  ons  gedrogeerd  en  in  een  auto 
meegenomen naar een huis waar we haar baarmoeder opensneden. 
Hup, baby eruit en wegwezen. Een snelkraak, als het ware. Baby 
naar  de  nieuwe  ouders  gebracht  en  wat  waren  ze  gelukkig.  Ze 
hadden er  goed voor  betaald,  maar mijn maten konden van het 
verdiende  geld  nauwelijks  genieten,  want  een  paar  dagen  later 
werden  ze  van  het  bed  gelicht  en  afgevoerd.  Ik  ben  de  dans 
ontsprongen en niet eens verraden door mijn maten. Maar ja, ik zeg 
altijd: wie mij verraad, hangt snel aan een draad. En dat werkt.’ Hij 
goot maar weer eens een vol glas wijn door zijn strot. Danja veerde 
overeind  toen  de  twee  kaasplateaus  werden  voorgeschoteld.  Ze 
stortte zich op de vijf  verschillende kaasjes, de druiven en verse 
walnoten.
‘Wat gingen we hierna ook al weer doen, Danja?’ Danja nipte van 
haar derde glaasje wijn.
‘Hierna gaan we naar  Het  Hijgend Hert.’  Een romig  stukje  Blue 
Stilton smolt weg in haar mond.
‘O  ja,  lekker  naakte  wieven  kieken’,  grapte  Manus.  Plichtmatig 
werkte hij de kaas weg en liet de walnoten en druiven liggen. Hij 
had er genoeg van: bloot vrouwenvlees wilde hij zien, samen met 
zijn  Danja.  Danja,  mijn  ranja,  dacht  hij,  mijn  volgevreten 
stoephoertje, jij gaat vanavond nog wat beleven. Je zult mijn gipsen 
poot likken en met mijn gipsen pik zal ik je… Verdomme, moet ik 
weer pissen.
‘Sorry,  Danja,  ik  moet  weer  naar  de  plasbak.’  Ze  keek  hem 
meewarig aan en zei: ‘Ik ga dadelijk ook even en dan kunnen we zo 
weg.’  Hij  wankelde door het restaurant naar het toilet.  Een ober 
snelde op hem af en wilde hem ondersteunen en begeleiden naar 
het toilet, maar Manus sloeg de hulpverlener van zich af: ‘Hoepel 
op, zeg! Ik ben dan wel door mijn poot geschoten door een idioot, 
maar hulp heb ik van niemand nodig, hoor! Hoor, whore, hoer! Nu 



snap ik haar geintje. Die Danja, wat een lachebekje. Wegwezen jij! 
Ik ga pissen!’
In  het  netjes  onderhouden  herentoilet  trok  hij  zijn  broek  met 
afgeknipte pijp naar beneden. Boven de pot hangend richtte hij een 
bleke straal urine op een vlieg die dienst deed als doelwit om het 
plassen in goede banen te leiden.  Natuurlijk verroerde het  beest 
zich niet, maar het maakte Manus razend. Onverdroten zette hij de 
jacht op de vlieg voort.  Hij kon bewonderenswaardig vastberaden 
zijn, maar op de verkeerde momenten. Zijn razernij ging over in een 
snikken en ten slotte stond hij boven de pispot te janken. Soms 
gaat dat zo, dan slaan de emoties op hol. De ober kwam samen met 
Danja het toilet binnen en ze zagen hem staan, met zijn broek en 
boxershort op de knieën, hulpeloos, schreiend als een kind dat zijn 
moeder is kwijtgeraakt op het strand. Ze hielpen hem in zijn broek 
en in de blauwe gezinsauto van Danja. 
Uitgeput lag hij in de stoel naast Danja. Wezenloos staarde hij met 
bijna gesloten oogleden en half geopende mond voor zich uit. Danja 
reed hard door, bang dat hij in haar auto moest kotsen. Ze bekeek 
hem met felle argusogen, vastberaden om hem bij de eerste aanzet 
tot  kokhalzen  haar  auto  uit  te  werken.  Het  Hijgend  Hert lag 
inmiddels al ver achter hen. 
Even later parkeerde Danja vlak voor het huis van Manus. Ze trok 
hem  uit  de  stoel  en  sleepte  hem  door  zijn  voortuintje  naar  de 
voordeur. Ze hijgde. Het was weer een avondje hard werken voor 
Danja. Het sjorren aan een beschonken cliënt met een poot vol gips 
om  half  elf  ’s  avonds  was  echt  een  hondenbaan.  Daar  stond 
tegenover dat ze dit keer vroeg kon afnokken. 
In zijn broekzak vond ze de sleutel. Met haar laatste krachten wist 
ze  Manus te verplaatsen naar  de slaapkamer.  Verbaasd keek  ze 
rond in het bedompte kamertje.  Overal lagen damestassen; rode, 
gele,  zwarte,  witte,  gebruikte  lege  damestassen.  Tussen  de  berg 
tassen  stond  een  onopgemaakt  eenpersoonsledikant  met  een 
kussen  vol  vetvlekken  en  een  dekbed  dat  een  zurige  lucht 
verspreidde. Ze kokhalsde en keek naar de man die voor haar op 
het slaapkamerlaminaat lag. 
‘Vuile tasjesdief’, zei ze en gaf hem een schop tegen zijn gipsvrije 
dijbeen. Manus kreunde en opende zijn ogen. 
‘Danja? Zijn we… Zijn we in… Het Hijgend Hert?’ mompelde hij. 
‘Nee,  daar  komen  we  net  vandaan.  Nu  is  het  tijd  om lekker  te 
slapen. Kruip maar in je bedje. Welterusten, Manus.’  Met enkele 
ferme stappen stond ze in de gang, maar Manus riep haar terug: 
‘Wacht  eens  even,  mevrouwtje!  Wij  hebben nog  een zaakje  af  te 
wikkelen.’ Hij kroop overeind, ineens opvallend monter. Tussen zijn 
geroofde tassen leefde hij weer helemaal op. Hij trapte zijn schoen 
uit,  stapte  moeizaam  uit  zijn  broek  met  één  lange  pijp  en  zijn 
boxershort en klauterde luid lachend op het matras. Languit en half 
naakt stond hij op zijn bed. Zijn geslacht vulde zich met bloed en 
stond even later fier overeind.
‘Ik  zal  je  laten  zien  wat  jij  het  liefst  ziet,  mijn  ongeneeslijke 
tippelaarstertje, mijn hete straatmadelief. Kijk naar die mooie pik 
waarmee ik jou straks ga spietsen! Kleed je maar uit, hoor. Lekkere 



whore!’ Hij lachte luid en schudde met zijn stijve lid en kokende 
ballen. Danja liep de kamer binnen en stond stil bij het bed. Het 
liefst had ze het scrotum met de snikkel van zijn lijf gerukt, maar in 
plaats daarvan keek ze hem strak in zijn lodderogen en uit haar 
blik kon hij opmaken dat ze hem haatte omdat hij hoogbejaarde 
vrouwen  op  kerkhoven  beroofde,  stal  uit  schuurtjes  van 
hardwerkende mensen, goedgelovige burgers oplichtte en kinderen 
uit de buik van zwangere vrouwen haalde om ze voor grof geld te 
verkopen! Zijn pik verschrompelde, zijn lichaam verslapte, hij zakte 
in elkaar op het stinkende bed en hij snikte. Met een smak gooide 
Danja de slaapkamerdeur dicht en zonder om te kijken verdween ze 
in de nacht…


