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Dandy 
 
Kees Godefrooij 
 
 
Zou hij haar laten vereeuwigen in marmer?  

Zacht vulde het getokkel van Hendrix de suite die hij bewoonde.  

De meeste meubelen waren verwijderd zodat op een verhoging het gevaarte alles 

domineerde. De bleke schone droeg het haar à la victime, dat wil zeggen van voren 

lang en van achteren kort, zoals de monarchisten het droegen na de Revolutie om 

hun afkeer te tonen van het republikeinse gedachtegoed en als een gruwelijke 

verwijzing naar de guillotine. Er prijkte een smal rood bandje rond haar hals, als een 

tweede symbool voor de verwenste gang naar het schavot.  

 

Dit alles was zijn idee, het was zijn idee en zij kreeg betaald, veel betaald.  

De valbijl was verankerd, de hals uitsparing bekleed met een paars gewatteerde 

velours en de blank gewelfde zat zich te vervelen in een speciaal ontworpen robe van 

het huis Dior. G had erop gestaan om de creatie zelf af te leveren, vriend die hij was. 

De extravagante, grensverleggende en immer provocerende ontwerper ging ditmaal 

verkleed als Nelson, de grote admiraal Nelson. Het was namelijk tweehonderd jaar 

geleden dat de slag bij Trafalgar plaatsvond en dit voor de Britten heugelijke feit werd 

groots gevierd in het Verenigd Koninkrijk, maar de ware reden voor de kostumering 

was natuurlijk om de Fransen te choqueren.    

 

Het licht viel op een on-Amerikaanse, welhaast Europese wijze door de hoge vensters 

van 301 Park Avenue en bescheen de guillotine met de deerne, misschien wel op de 

manier zoals in de dagen van de Terreur. Tijdens het ritueel vlijde ze haar hals in de 

uitsparing van het gevaarte – overspelig, zoals een huisvriendin zich posteert op het 

keukenblok voor de echtgenoot van de nietsvermoedende vrouw des huizes – dan 

gleed zijn hand onder haar jurk en knapte routineus de string, vervolgens koos ze 

positie. Terwijl hij haar betrok dwaalden zijn gedachten af naar Florence, en wel naar 

het Florence van de dertiende eeuw.  

 

U moet weten dat er in deze stad rond het jaar 1250 een monnik werkte aan een 

fresco, aan een fresco van de heilige maagd Maria. Het schilderen verliep echter niet 

voorspoedig en de monnik raakte over zijn toeren. Toen de goede man sliep kwam 

er een engel die het werk voltooide; stel je voor, er kwam een engel – dat is wat de 

mythe wil – en de engel voltooide het werk. Mensen geloven dit al eeuwen lang en 

pasgehuwden bezoeken de kerk om er te bidden voor een kinderrijk huwelijk, en hij? 

Zo ging het altijd, want na de daad voelde hij zich triest. Het marmer moet uit Carrara 

komen, bedacht hij nochtans  
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Rouw, Trouw, Berouw. 

René Hooyberghs 

 
 
Eenzaamheid, zou je dat gewoon kunnen worden? vraagt ze hoopvol. Ze vraagt het 

aan de verkeerde, hier op een terras. Ze zaten naast elkaar, de blik op het pleintje, 

tussen hen in een leeg tafeltje. Ik denk niet dat ze ooit al een woord met elkaar 

gewisseld hadden, maar ze kenden elkaar misschien van het zitten, hier op dat terras. 

Toen ik me aan het lege tafeltje installeerde verbrak ik het vacuüm dat tussen hen als 

een beschermende laag had gediend, de conversatie had gehinderd. Ze bleven zo wat 

zitten, voor zich uitstarend naar dat pleintje waar alleen triviale dingen gebeuren, ik 

als een buffer ertussen. Toen kon ze zich niet meer bedwingen, stond op, liep langs 

me heen en vroeg het hem, ze bleef staan - bij hem gaan zitten, daar was geen sprake 

van: eenzaamheid, zou je dat gewoon kunnen worden?  

 

Hij was een expert, dat zag je, had al veel langer met de vraag geleefd, hij was ook 

ouder dan zij. Hij droeg een zwarte overjas, het was de eerste februarizon die hen 

naar het terras had gelokt, maar het was nog koud, een prille aanloop naar lente. En 

een zwarte, plechtige hoed, alsof hij van een begrafenis kwam. Of van dé begrafenis. 

Nee, dat denk ik niet, zei hij. Eigenlijk was daarmee hun conversatie beëindigd, maar 

ze bleef staan, hoopvol, tegen beter weten in. Hij keek naar haar op, bleef zwijgen. 

Nodigde haar ook niet uit om te gaan zitten hoewel ze op het punt stond om haar 

verhaal te vertellen, aan het zijne had hij genoeg.  

 

Ik stap op. Dat ene zinnetje laat me niet los. Omdat ik verder niets over die twee weet 

geef ik ze een eigen leven, nachtenlang gaan ze niet uit mijn gedachten, ik weet nog 

precies hoe ze eruit zagen, hoe haar stem klonk.  

     * 

Haar man was ziek geweest, de laatste jaren van zijn leven. Zo ziek dat uiteindelijk in 

hun flat een ziekenhuisbed werd geïnstalleerd, zodat verschonen en verversen 

gemakkelijker werd. Bijna werkte ze even efficiënt als een verpleegster, hoewel er 

alle dagen een echte voor diezelfde klussen voorbij kwam. Sterven deed hij 

uiteindelijk in het ziekenhuis, twee dagen nadat het thuis zo niet verder kon. 

Tijdens die hele intensieve verzorgingsperiode had ze heftig geprobeerd zich enkel 

de fijne dingen uit hun relatie te herinneren. Haar kwamen dan wel momenten, 

flarden of korte episodes voor de geest, maar van echt groot geluk wist ze niets meer. 

Het bleef bij momentopnames, veelal grappig: zijn klungelig gedrag tijdens de 

kennismaking met haar ouders, hoe hij kinderlijk blij was met hun eerste auto (die 

auto wassen!). De dochter die geboren werd en al lang voor zijn dood uit haar leven 
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verdween – daar kan ze nu niet meer aan denken. Verdriet is een woord zonder 

meervoud, twee verdrieten kan een mens niet aan.  

Decennia routine. Natuurlijk waren er vakanties, feesten, hoogtepunten, maar die 

werden in haar herinnering afgevlakt door de periodes ertussenin die steeds maar 

langer leken. Tenminste, daar raakt ze niet uit: is het verdriet wat ze voelt, of 

eenzaamheid – het missen van de dagelijkse taken. Daar voelt ze zich schuldig over, 

ze vindt dat ze verdrietig zou moeten zijn terwijl ze veeleer medelijden met zichzelf 

lijkt te koesteren.  

Woede voelt ze ook, het onrechtvaardige van het sterven. Dat hij éérst was, dat zij 

met alle smeerlapperij opgezadeld zit, alle administratieve rompslomp waar hij geen 

tijd meer voor gehad of gemaakt had, dat verwijt ze hem. Ook daar voelt ze zich 

schuldig over – met wie moet ze die schuld nu delen? Op zichzelf is ze woedend: had 

zij hem toch moeten verlaten toen het nog kon, toen zelfs hun dochter dat 

geaccepteerd zou hebben, toen ze de hele wereld aan haar kant zou hebben gehad? 

Ze had de boel maar hoeven op te blazen en ze zou vrij zijn geweest. Toch was zij het 

geweest die hem behalve vergeving ook nog een soort medelijden had moeten 

gunnen, vergetelheid ook, alsof het nooit gebeurd was. Terwijl, denkt ze nu, ze nooit 

echt heeft geweten of zijn dure eed dat het allemaal voorbij was, een leugen was of 

niet. Ook daarover voelt ze zich schuldig, dat ze dat nu nog durft te betwijfelen. En 

ook, dat het een opluchting is, dat hij er niet meer is. Dat in zijn plaats leegte is 

gekomen, het ziekenhuisbed uit de woonkamer, het salontafeltje terug op zijn plek. 

De geur van ziekte en medicijn verjaagd. Maar de leegte, het zo lege dat ze een 

wildvreemde man aanspreekt die net als zij alleen op een terras moet zitten, met lege 

ogen naar een pleintje starend waar wat jongens basketbal spelen, waar een vrouw 

op een bank zit te lezen alsof de lente al terug is. Dat ze zo’n man aanspreekt, dat 

steekt. Ze zoekt geen gezelschap, ze wil gewoon haar eigen stem horen – hij luistert 

niet eens, bekijkt haar alsof ze van een andere planeet hier is geland. Nu komt de 

terugtocht, zo waardig mogelijk draait ze zich om, naar haar eigen tafeltje en haar 

halfvolle boodschappentas. 

 

     * 

Hij rouwt om een levende. Naargelang de tijd verstrijkt lijkt zij jonger, alsof haar leven 

omgekeerd verloopt. Aanvankelijk bezocht hij haar nog alle dagen, bleef een halve 

dag en nam moeizaam afscheid wanneer het avondmaal geserveerd werd. Soms had 

hij eten voor haar meegebracht, thuis zelf gekookt, dat had hij moeten leren. 

Naarmate de ziekte vorderde werd zo lang blijven ondraaglijk. Ze herkende hem nog 

zelden, hield hem voor iemand anders – hun zoon -, werd vaak vijandig als hij te lang 

bleef naar haar zin. Haar zin? Het was haar zin niet eens, het was de geest van een 

onbekende die in haar rondspookte, bezit had genomen van haar brein en haar 

gevoelens. Nu ging hij nog één keer per week, hij bleef een uurtje en zelfs dat was 

hem te lang. Hij ging omdat het zo hoorde, om daar naar buiten te zitten kijken, niet 

eens naar haar, dat kon hij niet meer. Vroeger had hij haar boeken meegebracht, voor 
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haar voorgelezen, maar ook dat had geen zin meer, alle betekenis, al haar herinnering 

was weg.  

Hij rouwt om een levende. Hij is oud en denkt meer aan vroeger dan ooit: hoe het 

was, hoe mooi ze waren, hoe zorgeloos. Hoe mooier ze in zijn herinnering wordt, hoe 

meer hij door het raam moet zitten staren als hij op bezoek gaat, dat uurtje per week. 

En hoe de dagen tussen twee bezoeken verlopen. Zou eenzaamheid ooit wennen? 

Eenzaam voelt hij zich nooit, hij heeft al die herinneringen, hij maakt hun leven 

mooier dan het ooit is geweest, is zich daarvan ook bewust. Het is een afweersysteem 

dat hij voor zichzelf ontwikkelde. En het bezig zijn, de boodschappen, het poetsen, 

het koken: de gedachteloosheid die daarbij kan horen, het gefocuste om geen fouten 

te maken, dat helpt ook. Wat niet helpt is tv kijken, de gedachten die wegdwalen. 

Vrienden van vroeger – hun gezamenlijke vrienden – zijn er nog nauwelijks. Wat 

overblijft zijn toevallige kennissen, daar praat je liever niet mee; ze stellen vragen – 

hoe gaat het, kan je het redden alleen, mis je haar niet, hoe gaat het met haar – die 

hij liever onbeantwoord laat, die hij misplaatst vindt, die alleen hem aangaan.  

Nu, nu de derde lente zonder haar aanbreekt, heeft hij zich in de zon gezet, hoewel 

het nog kil is door die noordoostenwind. Het is een poging, iets nieuws, naar buiten 

kijken in een andere omgeving, dit pleintje waar ouderen op de terrassen 

luidruchtiger lachen dan de jonge snaken die ze benijden om hun jeugd: de lach uit 

leegte, uit de ijdele nood zich gewenst te voelen, populair te zijn. Hij heeft daar geen 

behoefte aan, koos dit lege terras (waar, zo weten de ervaren terrasgangers, de zon 

eerst zal verdwijnen) om gezelschap te mijden. Hij drinkt zuinig van die ene pils. Dan 

verschijnt de vrouw die hem de vraag der vragen stelt: eenzaamheid, of je dat 

gewoon kan worden. Hij moet er nog aan beginnen, hij rouwt nog om een levende. 

Nee, dat denk ik niet, zegt hij. Zeker weten doet hij het niet. 
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Konijnen liegen niet 
Hannie Rouweler 

 

 

Er bestaat een literair tijdschrift dat “Het Liegend Konijn” heet. Erg leuk gevonden, 

maar konijnen liegen niet en dat zal ik proberen aan te tonen. Misschien is het een 

contractie van ‘het konijn’ en de spreuk: ‘dichters liegen de waarheid’ – waarvoor 

zeker iets te zeggen valt. 

Sinds jarenlang houd ik konijnen, eerst binnen als ze nog jong zijn en nog een 

wintervacht moeten krijgen, en daarna buiten. Konijnen zijn super nieuwsgierige 

dieren en bij uitstek escapisten. Elke kleine opening in een haag of hek of hok zullen 

ze benutten om te ontsnappen. In zoverre is er enige verwantschap met dichters in 

het algemeen. Ik mag dat zeggen omdat ik iets weet van de leefwereld van konijnen 

en van dichters. Daarnaast ben ik in het Chinese astrologisch jaar van Het Konijn 

geboren waar ik pas achter kwam toen ik enkele keren de Chinese dichter Duo Duo 

ontmoette, ook een escapist net als ik, net als het konijn, die vertelde dat zijn 

geboortejaar ook het mijne was: het jaar van het konijn (1951). In zoverre is het 

interessant je collega-dichters lijfelijk te ontmoeten zodat je tot bijzondere 

gesprekken komt.  

Dat er sprake is van een verborgen hiërarchie tussen konijnen en dichters is mij ook 

enigszins duidelijk. Het gaat daarbij om het territorium, konijnen delen die niet 

zomaar met andere soortgenoten, daarvoor is strijd nodig. Het zijn vooral de rammen 

die de andere rammen aanvallen, zodra ze op eigen terrein komen en de voedsters 

doen daaraan mee, in gelijkwaardigheid van aanval en verdediging. Zodoende moest 

ik met een kapotte neus van een konijn naar de dierenarts. Gelukkig heb ik een 

dierenarts, die gespecialiseerd is op het gebied van konijnen, dat zijn ze lang niet 

allemaal. ‘Je moet op neutraal terrein gaan oefenen,’ legde hij mij uit. ‘Je kunt dat 

doen in huis in een ruime keuken waar je ze allemaal bij elkaar zet een uur lang of je 

maakt een grote afgerasterde buitenren waar je ze bij elkaar zet. Dat moet je enkele 

keren doen. Ze maken dan onderling uit wie de baas is.’ Ik heb dat dus gedaan. Er was 

een mooi en lief rammetje dat meteen in een hoek ging zitten en geen zin had 

deelgenoot te zijn van een strijdtoneel waarbij plukken vacht rondvliegen. Die bleef 

daar met zijn vrouwtje de hele tijd zitten en verroerde geen vin. Een ander konijn, 

mannetje, dat wel een stuk groter is begon meteen meneer de baas te spelen over 

anderen, en eigende zich niet alleen extra ruimte toe maar ook het eigendom van het 

tijdelijke bezit van een ander konijn, vrouwtje. Bij een oefening tussen verschillende 

hokken, waar stellen afzonderlijk bij elkaar zitten, stapte die dan ook meteen het hok 

binnen, het onderste gedeelte met een open poort, houten trap (laddertje) op naar 

boven, en ging gezellig erbij liggen en de boel op stelten jagen. Dus daarvoor moest 

ik eigenhandig ingrijpen. 



 

- 8 - 
 

Sindsdien heb ik besloten de boel in pais en vree gescheiden te houden, met 

tussenhekken. Zo heeft ieder zijn eigen domein. Kan ieder zelf de spelregels en eigen 

wangedrag bepalen en kunnen konijnen tussen de tralies aan elkaar snuffelen, want 

dat doen ze graag. Het is niet bedreigend.  

Ik ben er wel voorstander van om een beetje de boel gescheiden te houden, zodat 

hoge stemmen niet meteen doordringen in alle huizen. Uiteindelijk verdient ieder 

een eigen plekje onder de zon en wie behoefte heeft aan een schare fans van 

soortgenoten, aanhangers, overtuigde bewonderaars, familie en aanverwanten kan 

het daarbij houden. Niets zit elkaar in de weg. 

 

Konijnen liegen niet. Het zijn waakzame schemerdieren. 
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Versplinterd  

Annette* Akkerman   
 
 
 ‘Jenny, meisje, laat het tafelkleed eens met rust.’ 
Haar vingers hebben een sleetse plek in het rood-wit geblokte kleed gevonden om 

te friemelen. Als ergens een los draadje zit, kunnen haar vingers het niet laten. Oma 

knipt met een schaar resoluut de losse draadjes eraf.  

‘Kijk nu, het is een heel gat geworden. Dat is lastig verstellen in een geblokt 

patroon.’ 

Jenny laat betrapt haar hoofd hangen. Ze bijt op haar lip. Oma buigt zich over haar 

en wrijft over haar schouders.  

‘Je hoeft niet te huilen, lieverd, ik ben niet boos. Ik vind het alleen jammer dat het 

stuk is. Waarom ga je niet in de boomgaard kijken en net als de jongens van oom 

Henk, opa helpen met appels plukken?’ 

Jenny haalt haar schouders op. 

‘Ik heb geen zin. Ik wil liever hier bij u zijn, kijken hoe u de appels schilt.’ 

‘Dan kun je me mooi helpen.’ Oma geeft Jenny een schilmesje en een plank. ‘Dan 

schil ik de appels en snijd jij ze in kleine stukjes.’ 

Overal staan schalen met stukjes appels. Oma maakt appelmoes en ze heeft beloofd 

ook twee appeltaarten te bakken. Ze verheugt zich op de appeltaart van oma, die is 

altijd lekker. Opa komt binnen met op zijn schouders Bart, haar jongste neefje. 

Jenny kijkt om en schiet uit met het schilmesje. Ze snijdt in haar duim.  

‘Au!’  

Het bloed gutst eruit. Jenny drukt de wond dicht en probeert het te verbergen. Ze 

rent weg en sluit zich op in de wc. Ze bekijkt de wond goed. Het blijft maar bloeden. 

Ze dept de snee met toiletpapier. Oma klopt op de deur.  

‘Jenny, doe eens open. Oma wil even zien hoe het met je is.’ 

‘Nee.’ 

‘Kom op, Jenny, dan kan oma er een pleister op doen.’ 

Jenny aarzelt, maar ze durft niet. Dan gaat de deur vanzelf open. Opa heeft het slot 

losgedraaid met een schroevendraaier. Jenny deinst terug, maar oma pakt haar 

hand al.  

‘Dat is een behoorlijke jaap.’ 
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Ze leidt Jenny naar de keuken, houdt de hand onder de kraan en dept hem droog 

met een schone theedoek. Voordat ze er jodium op doet, geeft ze er een kus op.  

‘Oma’s kusjes helpen altijd.’ 

Daarna plakt ze er een mooie pleister op met een pandabeer. De rest van de 

middag blijft Jenny in de keuken en kijkt hoe oma appeltaart bakt. De taarten 

hoeven nog maar even in de over als haar moeder komt. Jenny verbergt haar hand 

onder het tafelkleed. 

‘Heeft ze zich een beetje gedragen? Heb je geen last van haar gehad?’ vraagt mama. 

Oma vertelt over het ongelukje. Jenny duikt ineen. Moeder trekt de hand onder de 

tafel uit.  

‘Kun je nu ooit weleens wat goed doen? Kom, we gaan?’ 

‘Och, wacht nog even dan kun je een halve appeltaart meenemen.’ 

‘Nee, ik heb koppijn en Jenny heeft het niet verdiend.’ 

De onderwijzeres buigt zich over Jenny heen. Ze zit bijna met haar neus op het 

papier. Haar tong tussen haar lippen. In haar wijsvinger een deuk van het 

kleurpotlood.  

‘Jenny, ga eens iets rechtop zitten. Dit is niet goed voor je rug.’ 

Jenny gaat met een schok overeind zitten. Ze had niet gemerkt dat de juf achter 

haar stond.  

‘Wat is je tekening mooi. Je papa zal blij zijn als je hem geeft op Vaderdag.’ 

Jenny wijst naar de vlekken waar haar hand heeft gelegen. De zijkant van haar hand 

is ook helemaal gekleurd. 

‘Dat krijgen we wel weg. Kom maar even mee.’ 

De juf pakt een grote gom en als ze alle vlekken weggeveegd heeft, blijft alleen het 

portret van papa over. Jenny is er best blij mee.  

‘Ga maar even je handen wassen, dan spuit ik er spray over. Dan blijft het beter 

zitten en dan kan papa de tekening zelf ophangen.  

Ze bergen de spullen op en gaan verder met rekenen. De tekening ligt op de hoek 

van de tafel. Terwijl ze sommen maken, komt de juf langs om de tekeningen op te 

rollen en er een lint om te doen. Aan het lint hangt ze een kaartje, waarop de 

kinderen een wens voor hun vader hebben geschreven. Jenny heeft erop gezet Voor 

mijn lieve papa, die me altijd meeneemt op de fiets. Jenny mag de kleur van het lint 

kiezen en ze kiest groen, de lievelingskleur van haar vader.  

Als Jenny thuiskomt, vraagt haar moeder wat ze bij zich heeft. 



 

- 11 - 
 

‘Een tekening voor Vaderdag, die hebben we vandaag gemaakt. Ik ga hem 

verstoppen op mijn kamer.’ 

‘Hebben jullie niets beters te doen dan te tekenen? Laat eens zien.’ 

Haar moeder pakt het rolletje en trekt aan de strik. De juf heeft er een extra knoop 

in gemaakt, zodat hij niet per ongeluk losschiet. Moeder loopt met de opgerolde 

tekening naar het aanrecht, pakt een schaar uit de lade en wil het lint losknippen. 

Jenny springt op haar af en probeert de opgerolde tekening terug te pakken. Haar 

moeder wil net het lint door knippen en prikt nu met de schaar in Jenny’s 

handpalm.  

‘Kijk nu wat je doet, gek kind.’ 

Ze duwt Jenny weg en knipt resoluut het lint door. Jenny laat zich zakken op de 

vloer en blijft met haar rug tegen het keukenkastje zitten.  

‘Stel je niet zo aan, Jenny. Hier is de tekening. Als dat je vader voor moet stellen dan 

lijkt hij echt niet. Doe er maar een elastiekje om.’ 

Ze geeft Jenny de tekening. Als Jenny naar boven loopt, roept ze haar na. 

‘En sinds wanneer gaat papa met je fietsen. Dat heeft hij een keer gedaan.’ 

Jenny laat zich op haar bed vallen. Er zit een klein gaatje in haar handpalm. Het 

bloedt niet. Ze pakt een potlood en prikt in het gaatje. Dan pakt ze de tekening en 

scheurt hem in dunne reepjes. 

‘Welke maaltijd wilt u?’ vraagt de stewardess. 

Jenny schrikt op uit haar gedachten. 

‘We hebben kip en pasta.’ 

‘Pasta graag.’  

‘Zit u goed? Het is een lange vlucht.’ De stewardess wijst op haar buik. ‘Wanneer 

wordt het geboren?’  

‘Ik ben nu zes maanden.’ 

De sleutel draait in het slot. Beduusd ligt Jenny op het pas geboende laminaat. De 

hakken van haar moeder verdwijnen van de trap. Jenny schiet overeind en rammelt 

aan de deur tegen beter weten in. Ze grist een schaar van haar keurig geordende 

bureau. Ze stroopt haar mouw op en zet de punt van de schaar op haar arm. Met 

trillende handen krast ze evenwijdige lijnen op onderling gelijke afstand met de 

perfectie die moeder van haar verlangt.  

‘Ik ben slecht’, reciteert Jenny als een mantra. Ze krast dieper en dieper tot de 

sneden beginnen te bloeden. Het bloed kalmeert haar. Met een tissue dept ze haar 

arm, zodat het bloed niet op het net verschoonde bed druppelt.  



 

- 12 - 
 

Eerder dan verwacht hoort ze de hakken opnieuw de trap op komen. Jenny houdt 

haar adem in. De hakken houden stil voor haar deur. De sleutel wordt omgedraaid. 

Haastig bedekt Jenny haar arm en stopt de schaar onder haar kussen. Net op tijd. 

Moeder staat met de handen in haar zij. 

‘En?’ 

Monotoon brabbelt Jenny een spijtbetuiging voor niet begane zonden. Moeder 

knikt en loopt weg, rustiger dit keer. Ze laat de deur open. Weer stroopt Jenny de 

mouw op. Ze laat een beetje spuug op haar vinger vallen en wrijft het speeksel op 

de vier kersverse sporen. Ze weet dat in een paar dagen deze keurige lijnen zullen 

vervagen en opgenomen worden in het patroon van lijntjes die haar arm al sieren. 

De jurk staat haar goed. Jenny bekijkt zichzelf in de grote spiegel op de slaapkamer 

van haar ouders. Samen met Elly, het nieuwe meisje op school heeft ze deze jurk 

gekocht. Zaterdag is het schoolfeest. Jenny heeft met Elly afgesproken dat ze naar 

haar toegaat en dat Elly haar dan opmaakt. Elly draagt vaak make-up. Beneden 

wordt de voordeur dicht geslagen. 

‘Jenny? Waar ben je? Kom eens helpen.’ 

Jenny vraagt zich af of ze haar jurk niet beter eerst uit kan doen. 

‘Jenny, ben je doof? Komen nu.’ 

Ze rent naar beneden en neemt twee tassen van haar moeder over. 

‘Wat moet dat voorstellen?’ 

‘Mijn nieuwe jurk.’  

‘Wat moet jij nu met een jurk? Je krijgt kleedgeld om er nuttige dingen van te 

kopen. Een broek kun je altijd aan. Wanneer draag je nu een jurk?’ 

‘Zaterdag naar het klassenfeest.’ 

Moeder blijft als bevroren staan. 

‘Bepaal je voortaan zelf dat je naar een klassenfeest gaat? Moet je dat niet vragen?’ 

‘Heb ik gedaan, aan papa.’ 

Jenny voelt haar hart in haar keel bonzen.  

‘Jullie spannen samen tegen me. Je denkt je vader om je vingers te kunnen winden.’ 

Jenny wil naar boven lopen, om zich in haar kamer op te sluiten. Haar moeder trekt 

haar terug aan de jurk. Jenny hoort iets scheuren.  

‘Stom mens, nu is de jurk kapot!’ 

‘Wat zei je? Stom mens?’ 
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De vlakke hand raakt haar gezicht. Jenny rent naar boven. Haar moeder roept haar 

achterna. 

‘Dat komt omdat je te vet bent voor die jurk.’  

Op haar kamer doet Jenny de jurk uit. De scheur is op de naad. Dat kan ze wel 

maken. Ze legt de naden van de jurk goed tegen elkaar. Ze pakt naald en draad en 

wil beginnen. Per ongeluk prikt ze zich in haar vinger. Als gebiologeerd blijft Jenny 

met de naald zitten. Ze prikt zich nog eens in de vinger en nog eens. Dan houdt ze 

abrupt op. Ze gooit de naald aan de kant. Dat nooit meer, heeft ze zichzelf beloofd. 

Dan pakt ze de naald weer op en maakt de jurk steekje voor steekje. 

De stewardess komt haar een extra kussentje brengen.  

‘Zeg maar als u iets wilt drinken of iets extra’s te eten wilt.’ 

‘Nee, het is goed zo.’ 

De stewardess buigt zich naar haar over. 

‘Niet koppig zijn hoor. Juist de mensen die het extra kunnen gebruiken, doen nooit 

een beroep op ons.’ 

Jenny ligt op bed. Beneden maken haar ouders ruzie. Jenny stopt haar vingers in 

haar oren. De vingers die naar kots ruiken, zoals alles naar braaksel ruikt. Ze wil de 

pijn van haar vader niet horen. Jenny weet dat hij zich zorgen maakt, maar ze kan 

niet anders. Kon ze maar veranderen, maar er zit een monster in haar. Die zit er 

haar hele leven al. Waarom kan zij niet goed zijn? Ze haalt haar vingers uit haar 

oren. Luisteren zal ze. Ze moet horen hoe wanhopig haar ouders zijn. Nu hebben ze 

ruzie. Allemaal door haar.  

‘Zie je dan niet dat ze het alleen doet om aandacht van je te krijgen. Ze doet alles 

om haar zin te krijgen.’  

De krijsende stem van haar moeder is gemakkelijker te verstaan dan de stem van 

haar vader, die altijd rustig blijft.  

‘Ze is ziek, begrijp dat dan. Anorexia, daar gaan mensen dood aan.’ 

‘Dan gaat ze toch dood. Ik wou dat ik dat kind nooit had gekregen.’ 

Jenny hoort een harde klap. Zou haar moeder papa hebben geslagen?  

‘Hoe durf je me te slaan. Sla je dochter eens een keer, dat zal haar leren met haar 

rare streken. Ze is abnormaal. Hoor je me?’ 

‘Zeg dat nooit, nooit meer!’ 

Jenny heeft haar vader nog nooit zo horen schreeuwen. 
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Het is stil in het huis van oma. Papa heeft haar naar oma gebracht. Nu opa dood is, 

vindt oma het fijn om aanspraak hebben. Jenny logeert al een maand bij haar. Ze is 

al drie kilo aangekomen. Soms komt het weer in haar op, dat al die kilo’s eraf 

moeten, maar ze weet ook dat ze aan zichzelf moet werken. Alleen al voor papa. 

Het fijne van oma is dat ze haar gewoon haar eigen tempo laat bepalen. Jenny is 

ook weer gaan leren. Naar school kan ze nog niet. Het schoolwerk geeft afleiding. Ze 

wil dit jaar examen doen. Dan kan ze weg. Alles achter zich laten. 

‘Heb je zin in een kopje thee?’ 

Oma zet een dienblad bij haar neer met twee kopjes. 

‘Ik heb er ook een plak ontbijtkoek bij gedaan.’ 

Voorzichtig neemt Jenny een hap van haar de koek. Ze weet dat ze zich moet 

inhouden om het straks niet weer uit te spugen. Ze wil oma niet teleurstellen. 

‘Weet je nog dat we samen appeltaart bakten?’ 

Dat weet Jenny nog wel. Net als al het andere dat gebeurd is. Haar hoofd is een 

prentenboek vol mislukkingen. Oma streelt haar hand. 

‘Ik ben blij dat je hier bent.’ 

‘Ik ook, oma.’ 

En dan komen de tranen. Tranen van nu, tranen van vroeger. Jenny weet niet waar 

ze vandaan komen. Ze kan niet meer stoppen. Oma huilt mee. 

‘Ik weet het, meisje. Ik voel me schuldig en je vader ook, weet dat goed.’ 

Jenny zit in het vliegtuig naar Nederland. Ze gaan bijna landen. De contouren van 

haar vaderland zijn al te zien. Haar vaderland dat klinkt wrang onder deze 

omstandigheden. Ze ziet ertegenop om naar huis te gaan. Zeven jaar geleden is ze 

vertrokken. Ze weet dat haar vader haar miste. Hij hoopte dat ze terug zou komen, 

maar vroeg dat nooit in zijn brieven. Tussen de regels door was het duidelijk. 

Natuurlijk heeft ze spijt dat ze haar vader niet meer gezien heeft. Nu is het te laat. 

Weer heeft ze gefaald. Tegenwoordig kan ze daar mee omgaan. Ze heeft geleerd 

van de goede adviezen die ze geeft aan de patiënten in haar psychologiepraktijk. De 

mensen roemen haar om haar invoelend vermogen. Ze moesten eens weten waar 

het vandaan komt.  

Ze voelt de baby in haar buik bewegen. Jammer dat James er niet is.  Hij bood aan 

mee te gaan, maar ze heeft zich er tegen verzet, bang dat haar moeder weer haar 

geluk zal verstoren. Nu mist ze zijn steun en is ze minder zeker van zichzelf. 

Als ze het crematorium binnenloopt, kijken de mensen naar haar. De meeste 

gezichten herkent ze. Ze ziet de mensen fluisteren. Het kan Jenny niet schelen. Ze is 

hier voor haar vader. Iemand vangt haar op en ze mag naar de familiekamer. Daar 

staat op haar verzoek de kist nog open. Haar moeder staat aan de andere kant van 
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de kamer, samen met een vriendin. Jenny loopt rechtstreeks naar de kist. De 

vriendin verlaat de kamer en haar moeder komt aan de andere kant bij de kist 

staan. Jenny kijkt op in de ogen van haar moeder, die de ogen neerslaat. Ze is oud 

geworden en ziet er slecht uit. Ze lijkt wel gekrompen. Het laat Jenny koud. De 

enige warmte die ze voelt is voor de man in de kist. Ze hoort haar moeder snikken. 

Dit is haar manier van aandacht trekken. Jenny trotseert haar blik, maar ziet dat het 

verdriet echt is. Het brengt haar in verwarring. Dan voelt ze weer het kind in haar 

buik bewegen. Verdorie, dat komt nu helemaal niet uit. Jenny schrikt van die 

gedachte. Ze lijkt haar moeder wel, nu zelfs het kind in haar buik aan haar eisen 

moet voldoen.  

‘Sorry. Sorry voor alles.’ 

Jenny staat als aan de grond vastgeklonken. Over de kist kijken ze elkaar aan. Jenny 

weet zich op dit moment de sterkste. Voor haar staat de vrouw die haar moeder is 

en ze zegt ‘sorry’. Voor het eerst in haar hele leven. Jenny bekijkt haar. Haar 

verdriet lijkt echt. Ze hield van haar vader. Daaraan heeft Jenny nooit getwijfeld. Ze 

delen een verleden, als een prentenboek met gescheurde bladen. Toch waren er 

ook mooie bladzijden bij, al is Jenny die misschien vergeten. Tegen haar patiënten 

zegt ze altijd, dat je van splinters ook iets moois kunt bouwen. Jenny loopt om de 

kist heen en omarmt voorzichtig haar moeder, die haar hoofd tegen Jenny’s borst 

legt.  
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Mannenweekend 
 
Pieter Drift 

 
 
Afgelopen weekend was ik op bezoek bij Herman. Hij is de persoon die ik het langst 

vriend noem. Via hem leerde ik Monique kennen en hij leerde via ons Irene kennen. 

Onze kinderen zijn ongeveer even oud. Alles is verweven en dat is mooi. Toen ik 

Herman leerde kennen was hij nog niet zo lang gitarist in een bandje. In het dorp waar 

wij woonden was een levendig bandjescircuit. Via mijn broer hoorde ik dat het bandje 

van Herman een zanger zocht. Ik besloot auditie te gaan doen aangezien ik weer heel 

graag in een band wilde zitten. Mijn vrienden hadden me een jaar daarvoor uit de 

groep gegooid. In een klap was ik mijn droom en mijn vrienden kwijt. Op de avond van 

de auditie spraken we elkaar voor het eerst en het leek alsof we elkaars betere ik 

hadden gevonden. Samen konden we de wereld aan. Dankzij Herman ben ik de zanger 

van de band geworden en al snel bepaalden wij de muzikale richting. Na de band 

hebben we samen ook nog in een theatergroep gezeten, performances gedaan, liedjes 

geschreven en jarenlang hebben we brieven geschreven, heel veel brieven. Dit stopte 

zo'n beetje toen hij naar de woongroep verhuisde waar ik al met Monique 

samenwoonde. Hij trok in bij Irene en ze werden onze bovenburen. Hun voetstappen 

boven onze hoofden klonken vertrouwd.  

Onze kinderen werden daar geboren en het leven ging door. De magie veranderde in 

dagelijks leven. Herman studeerde af en snel daarna verlieten hij en Irene het pand om 

ergens anders in de stad te settelen. Ook wij vertrokken niet veel later om ons in 

Gelderland te vestigen. Enige jaren later verhuisden Herman en Irene naar Groningen. 

De briefwisseling werd weer leven ingeblazen maar kreeg wel een nieuw jasje. Eerst 

veranderden de berichten in mailtjes en daarna hadden we samen een blog achter een 

wachtwoord. Ik was van ons twee altijd al de veelschrijver maar op het laatst bloedde 

het toch dood. Herman kwam in een andere wereld terecht waar artistieke ambities 

hem verlieten.  

Ik vind dat nog steeds jammer, maar zulke dingen gebeuren. Natuurlijk blijft de 

vriendschap, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Zoveel dromen gedeeld, 

zoveel gedaan. De schoonheid van zoiets. Als we elkaar spreken dan gaat het over 

heden en verleden. De toekomst laten we tegenwoordig liggen. 

Nu was ik door Herman uitgenodigd om naar hem toe te komen. Normaal 

gesproken gaan we met z'n allen aangezien wij het als gezinnen heel goed met elkaar 

kunnen vinden. Dit keer moest ik alleen komen omdat het een mannenweekend zou 

worden. Ik ben altijd een beetje huiverig voor zulke avonden. Ik geloof dat ik het beter 

kan vinden met vrouwen dan met mannen. Zelfs Irene had het huis verlaten. Het geluk 

was dat ik alle mannen wel kende en het zijn stuk voor stuk goede kerels. De reden 

waarom we uitgenodigd waren was dat Herman en Irene zouden gaan trouwen. 
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Misschien was het ter bevestiging van hun liefde of wilden ze gewoon een groot feest 

geven, in elk geval had corona daar een streep door gezet. Dit werd hun alternatief. 

Irene haar vrouwenweekend en Herman zijn mannenweekend. Ik vroeg waarom ze nu 

gingen trouwen. Het enige antwoord was dat ze elkaar vijfentwintig jaar geleden 

hadden leren kennen. Eigenlijk maakte het me ook niet uit. Zelf zijn Monique en ik 

getrouwd omdat via een samenlevingscontract het pensioen van Monique niet voor 

mij zou gelden. Onze notaris toentertijd raadde aan om gratis te trouwen dan was alles 

in één keer geregeld (we spreken nu van twintig jaar geleden). Nu schijnt dat hiaat in 

de wet gedicht te zijn. 

De autorit duurde ruim drie uur omdat ik, zoals altijd als ik alleen rijd, de verkeerde 

route nam. Ook dit keer ging het dus mis. In de stad vergat ik linksaf te slaan en kwam 

al snel vast te staan. Ruim een half uur deed ik erover om terug te keren naar de plek 

waar ik eraf had gemoeten. Daarna reed ik nog zo’n dertig minuten door het Gronings 

landschap om uiteindelijk voor het huis van Herman te stoppen. Gelukkig was alleen 

Bram er al. Zonder handen schudden begroetten wij elkaar. Uiteindelijk zouden we 

met z'n zevenen het weekend doorbrengen. We kennen elkaar al jaren maar trekken 

niet allemaal tegelijk met elkaar op. Ik denk dat ik van de groep er het meeste buiten 

val. 

Hoe stel ik de mannen voor? Van de zeven mannen zijn er vijf die elkaar vaker zien. 

Ze houden mannenweekenden, gaan samen op wintersport, maken tripjes, etc. Dit zijn 

Bram en Cor (twee broers), Mark, Kees en natuurlijk Herman. Naast mezelf hebben we 

ook nog Edwin als buitenstaander, maar hij staat er anders buiten dan ik. Herman en 

ik kennen Edwin ook al jaren. Hij kreeg een relatie met iemand uit de woongroep met 

wie hij later kinderen kreeg en nu al jaren mee getrouwd is. Zelden beweegt hij zich 

soepel in een groep maar Herman kan het goed met hem vinden. 

Toch is er naast die groep ook nog een andere groep te maken aangezien ik elk jaar 

met Pinksteren ga kamperen met de gezinnen van Bram, Cor, Edwin en Herman, dus 

daar vallen Mark en Kees dan weer buiten. Ook val ik een beetje buiten de groep omdat 

ik bijna geen alcohol drink. Het is niet zo dat ik het niet nuttig, maar het is voor mij 

geen standaarddrankje. Elke keer weer merk ik dat ik daardoor een beetje buiten de 

groep word geplaatst. Ik heb me erbij neergelegd. Vroeger dronk ik wel, maar veertien 

jaar geleden kreeg ik geelzucht. In het ziekenhuis werd geen oorzaak gevonden, maar 

misschien was het de ziekte van Weil. We hadden net een jonge labrador uit het asiel 

en achteraf gezien denken we dat ik door hem besmet ben. Door de leverontsteking 

mocht ik een jaar niet drinken en toen ik na dat jaar weer eens iets alcoholisch nam, 

werd ik direct hondsmoe. De smaak bevalt me nog steeds maar gezond blijven vind ik 

belangrijker. De routine van drinken is sindsdien uit ons systeem geraakt. Vooral in het 

begin bleef men zeggen dat ik gewoon een biertje moest drinken als ik op bezoek was. 

Ze vonden volgens mij dat ik de sfeer een beetje verpestte door niet te drinken.  

Rond half vier kwam ik aan. De deur was open dus liep ik, na aangebeld te hebben 

naar binnen. Ik zag Bram en Herman staan. Ik gaf mijn cadeaus direct aan Herman en 

kreeg mijn kopje koffie. Zij gingen aan het bier. Niet veel later kwamen de andere 
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mannen, behalve Edwin. Hij was verlaat. Niemand was daar verbaasd over. Altijd was 

er wel iets. Later hoorden we dat hij naar zijn jongste dochter in Utrecht was gegaan 

omdat ze een migraineaanval had gekregen en dat er op haar kamer een afwas stond 

van drie dagen. Vraag me niet naar de logica. Edwin had haar vertroeteld en direct de 

afwas weggewerkt. Altijd verbaas ik me weer over hoe het gaat in die familie. 

Natuurlijk maakte een van de mannen de opmerking dat hij hem over drie dagen ook 

zou bellen... 

Niemand van de mannen gaf hun cadeau. Toen bleek dat de mannen- 

weekendmannen een gezamenlijk cadeau hadden gekocht. Nadat we het borreluurtje 

gehad hadden, riepen de mannen Herman erbij en gingen we in een kring staan. Mark 

nam het woord en begon een anekdote te vertellen die ze op een van hun 

mannenweekenden hadden meegemaakt over een lekkere wijn met een strontlucht. 

Details weet ik niet meer maar Herman herkende het verhaal. In de anekdote proefde 

ik de sfeer van zo'n mannenweekend en ik wist dat het niet voor mij was weggelegd. 

Na Mark nam Cor het woord en toen bleek dat Mark en Cor alle twee die wijn hadden 

proberen te vinden bij hun 'persoonlijke wijnboer' Het was ze niet gelukt maar ze 

waren aardig in de buurt gekomen. Cor had een fles gevonden en Mark een hele doos. 

Beide wijnen kwamen in de buurt maar de strontlucht was niet zo sterk als toen. Cor 

en Mark hadden thuis één fles soldaat gemaakt om te checken. Na het overhandigen 

van de flessen nam Kees het woord en gaf Herman uiteindelijk een puzzel met een 

afbeelding waarop de mannen met allemaal dezelfde zomerblouses stonden, allen met 

een supersoaker in de hand. Het was een foto van zo'n kleine twintig jaar geleden. Het 

was een onderonsje waar Edwin en ik toeschouwer van waren. Daarna kwam Edwin 

met zijn cadeau. Het was een boekje van Marjoleine de Vos over haar wandelingen in 

de buurt van haar huis in Zeerijp te Noord-Groningen. Goed gevonden maar natuurlijk 

kon Edwin niet over de jongens heen. Ik zou gewoon mijn cadeau zonder veel poespas 

gegeven hebben maar Edwin ging net als de anderen speechen. Groot, groter en 

grootst. Bij hem heb ik altijd het gevoel dat hij juist meer gaat bewegen als hij in 

drijfzand terechtkomt terwijl je juist zo stil mogelijk moet blijven staan om zonder 

kleerscheuren eruit te komen. Allemaal luisterden we naar zijn relaas over waarom hij 

dit cadeau als het meest perfecte geschenk zag. Halverwege stopte ik met luisteren en 

keek naar de gezichten van de anderen. Alleen Herman hield zijn aandacht erbij. 

Uiteindelijk gaf Edwin het boekje. Het leek voorbij maar voordat de kring weer uit 

elkaar viel, rukte Edwin halverwege het uitpakken het weer uit Hermans handen en 

oreerde verder. Natuurlijk zei niemand er iets van. Iedereen deed alsof het zo hoorde, 

maar ik voelde het ongemak van ons allemaal. Ook dat van Edwin. 

Toch was het bijzondere van de avond dat iedereen met iedereen sprak. Soms zaten 

Cor en Edwin op de bank en sprak ik met Mark over nieuwe muziek. Op een heel 

natuurlijke manier verliep de avond. We aten bavet gevuld met vers geplukte oesters 

die Herman dezelfde ochtend nog van het Wad had gehaald. Ja, koken kan Herman 

wel. Die avond kwam af en toe het brallerige van echte mannen naar boven. Er werd 

gesproken over wijnen. Ze spraken over het verschil tussen grand cru, premium cru en 
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alle andere cru’s. Soms had ik het idee dat er een Wikipedia-pagina werd 

voorgedragen. Ze behandelden veel onderwerpen die net iets boven hun macht lagen, 

maar aangezien niemand elkaars ballon doorprikte leken ze er allemaal verstand van 

te hebben. Natuurlijk was ik de eerste die naar bed ging. Zonder de genuttigde alcohol 

lukte het me na enige tijd niet meer de aandacht erbij te houden. Ik ben iemand die 

zich af en toe even moet kunnen terugtrekken.  

De volgende ochtend werd ik natuurlijk als eerste wakker. In de huiskamer sliep 

Edwin op een dun matje. Hij had zijn shirt over zijn ogen gelegd om niet gewekt te 

worden door de naar binnen schijnende zon. Buiten klonken de kerkklokken. In het 

dorp waar Herman en ik vandaan kwamen hoorde je ze ook, op zondagochtend. Toen 

ik nog naar de kerk moest betekende het een uur verveling maar later stond het geluid 

voor bevrijding. Ik hoefde niet meer naar de kerkdienst. Soms leek het of Edwin wakker 

werd. Hij draaide op zijn zij maar hield dat niet lang vol. Onze lichamen kunnen niet 

meer tegen de harde vloer. We zijn allemaal te oud geworden. Vanaf het terras zag ik 

zijn onrustige lijf langzaam ontwaken. 

Later bleek dat Kees en Bram in de logeerkamer lagen en Cor en Mark in de 

slaapkamer van Hermans dochter. Ik had geslapen in de kamer van de zoon en 

waarschijnlijk was het de bedoeling geweest dat Edwin zich bij mij zou voegen. Als 

ontbijt kregen we van Herman een Irish Breakfast: gebakken bloedworst, roerei, bacon 

en witte bonen. Het tempo van ons gesprek lag aanzienlijk lager dan de avond 

daarvoor. Alle stemmen leken een halve toon lager te klinken. Bram zat gebogen met 

slaapvouwen in zijn gezicht aan tafel. Cor bleef met zijn hand over zijn ongeschoren kin 

wrijven alsof hij daardoor wakkerder zou worden. Soms viel er een prettige stilte die 

alleen niet door Edwin kon worden gewaardeerd. Bij elke stilte begon hij te praten. Op 

tafel stond een pot thee en een thermoskan koffie. Ik miste een beetje de jus d’orange. 

Geen idee of het onderdeel is van een Irish Breakfast maar het hoort bij een ontbijt 

met Herman. Als we na een nacht tot het ochtendgloren wakker waren geworden op 

zijn of mijn kamer, begonnen we altijd met een uitsmijter, een glas jus plus thee en 

koffie. In het begin kwam de jus d’orange uit een pak maar later persten we het zelf. 

Als we zonder echte kater wakker waren geworden, noemden we dat het opgeruimde 

gevoel. Geradbraakt maar tevreden.  

Na het ontbijt besloot ik te vertrekken. Ik had nog zeker tweeënhalf uur voor de 

boeg. De mannen waren ook van plan te gaan maar moesten eerst nog even in elkaars 

auto rondrijden. Vooral in de auto van Mark. Hij heeft een BMW cabriolet en dat schijnt 

een bijzonder exemplaar te zijn. De mannen praatten over auto's en motoren. Mij 

boeide het niet. Dat is ook te zien aan onze auto. Een Toyota Prius Plus. Een echte 

autoliefhebber zou op onze auto spugen maar wij vinden hem fijn. Hij is betrouwbaar, 

groot en hybride. Wat wil een mens nog meer? 

Terwijl de mannen om de beurt in Marks auto een ritje gingen rijden groette ik ze. 

Ook Edwin bemoeide zich niet met de autoperikelen. In de achteruitkijkspiegel zag ik 

hem ook in zijn auto stappen. Daarna bleef hij nog een tijdje achter me aan rijden. Ik 

hoopte voor ons dat ik de juiste weg terug had gekozen. 
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Brandweerwagen… 

Melissa Murray 

 
 
Ik ga niet vertellen hoe ik wakker ben geworden. Het is geen plezierige ervaring, het 
hoort bij de gewone dingen. In het bed lag naast mij een vrouw te slapen. Ik keek 
haar aan, keek naar de lakens, de muur achter haar en alles wat zichtbaar was 
zonder mijn hoofd te bewegen, zonder een geluid te maken dat haar kon wekken. Ik 
ademde in en rook de laatste porties eten en de afscheidingen van mijn lichaam, en 
ik probeerde enkele voorlopige conclusies te trekken. Maar haar ogen gingen plots 
open. 
‘Hallo.’ 

‘Hallo’ 

‘Heb je goed geslapen?’ vroeg ze. 

‘Zoals gewoonlijk,’ antwoordde ik en ik haalde de schouders op. Ik was fier over de 

manier waarop ik mijn schouders kan ophalen. 

Ze leunde voorover en kuste me op de lippen. Dan draaide ze haar hoofd en haar 

mond kwam dicht bij mijn oor. 

‘Brandweerwagen…’, fluisterde ze. 

Ik wist wat dat betekende. Ze hadden een codetaal, een private codetaal. Elke 

morgen fluisterden een van hen een andere een codewoord toe. Daarna 

antwoordde de andere in correcte codetaal. Een eenvoudige, elegante beveiliging. 

Brandweerwagen. Rode brandweerwagen? Moest ik rood zeggen? Of hield het 

antwoord verband met het eerste woord, bijvoorbeeld politiewagen? Misschien 

had het antwoord helemaal niets met het codewoord te maken. Rubberplant? Ik 

kon maar beter iets proberen. Ik draaide mijn hoofd een beetje en fluisterde 

‘Ambulance’. 

Ze stond verbluffend snel op. Zonder te schreeuwen. Het verbaasde me dat ze de 

kamer niet uitliep, dat ze niet wegvluchtte uit het appartement en bleef lopen tot 

haar benen het begaven.  Ze stond aan het voeteneind en had een of andere kleine 

machine in de hand. Geen pistool. Ze gebruiken uiterst zelden een pistool. Er klonk 

een knapperig geluid en er belandde iets op een van mijn armen. Er stroomde 

elektriciteit door mijn lichaam. Ik had al over die dingen horen spreken. Ze waren 

bedoeld om ons uit te schakelen, om ons te dwingen voortijdig het veld te ruimen. 

Alleen al het idee. Ik veinsde zenuwtrekkingen, zomaar voor mijn plezier, maar dan 

verknoeide ik  het door op een van mijn van mijn ellenbogen te steunen en naar 

haar te knipogen. 
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Zodra ze vertrokken was, sloot ik de voordeur. Ik had maar weinig tijd. Er lagen 

achtenzeventig boeken verspreid over het hele appartement. Ik las de boeken, 

schakelde de computer aan en trachtte zoveel mogelijk te achterhalen. Genoeg, 

hoopte ik. Ik keek naar de spiegel om me vertrouwd te maken met het aangezicht. 

Gloria Storn. Ik stemde mijn gelaatstrekken af op de uitdrukkingen die ik in de foto-

opslagplaats had gevonden. Ik luisterde naar de stem van het antwoordapparaat. 

Dat zou niet moeilijk zijn. 

Ik hoorde het geluid van de sirenen. Het zou niet lang meer duren. Ik ging naar de 

keuken die, zelfs naar hun normen, slordig was. De vrouwen had helemaal niets 

afgewassen na hun laatste maaltijd. De keukenmessen lagen in een lade en waren 

onnoemelijk saai. Maar goed. Ik keerde naar de slaapkamer terug, ging op het bed 

liggen en lette erop dat het mes zich in de juiste stand bevond. Ik duwde het 

lemmet door mijn huid en de spieren recht in de long. Ik wachtte enkele seconden, 

liet voldoende bloed op de lakens druppelen, krabbelde dan recht en begaf me naar 

de hal. Moest ik de deur ontgrendelen? Geen tijd genoeg. Ik lag gewoon op het 

tapijt en verloor het bewustzijn precies op het ogenblik dat ze de deur open 

wrikten. 

Ik was al eerder in een ziekenhuis opgenomen en was dus niet geschokt of van 

streek. Er was iemand echt aan het sterven, enkele kamers verder. 

‘Open eens je ogen.’ Het was de stem van een man. ‘Laat ons kennismaken.’ 

Hij was duidelijk verslaafd aan een aantal spullen, zat op een stoel en keek me aan. 

Een politieman, dacht ik. 

‘Welke naam mag ik gebruiken?’ vroeg hij. ‘Gloria? Ik veronderstel dat je iets 

bedacht hebt, niet? Een overdreven poging om ons te doen geloven dat jij echt die 

arme Gloria Storn bent. Dat klopt, nietwaar?’ 

Ik schudde zwak mijn hoofd en er liep een traan over mijn wang. 

‘Moeten we echt geloven dat het om huiselijk geweld gaat? Jij en je vriendin 

hadden ruzie. Ze stak je neer en om alles toe te dekken bedacht ze dit bizarre 

verhaal.’ 

Ik opende mijn ogen op een manier die hen aansprak en knikte. 

Hij glimlachte naar mij. ‘Het mes in de long spreekt me aan. Het toont dat je gevoel 

voor humor hebt. Ik kan niet spreken, want mijn long werd zo-even doorboord door 

een jaloerse minnares. Sorry.’ 

Hij verlangde naar een sigaret. Hij had behoefte aan oude lucht. Soms heb ik 

medelijden met hen. Mijn lippen vormden het woord advocaat. 

‘Wat zeg je? ‘ Hij hield een hand achter zijn oor. ‘Probeer je iets te zeggen?’ 

Ik probeerde opnieuw het woord advocaat te vormen. 
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‘Ik ben misschien wat achterlijk, maar ik versta je niet. Wederzijds onbegrip. Dat is 

het, nietwaar? Ik veronderstel dat je kunt schrijven wat je wenst, maar ik ben de 

enige in deze kamer die pen en papier heeft, en die dingen ga ik niet aan jou geven. 

Ik heb het soort tekeningen gezien die jullie – jullie soort – maken. 

Er was een pauze. Hij keek door het venster en ik keek naar hem terwijl hij naar 

buiten keek. Hij probeerde rustig in en uit te ademen, kalm en gefocust te blijven. 

‘Jij bent Gloria Storn niet, is  het niet? Kunnen we het daarover eens zijn?’ Hij zag 

me vanuit de hoek van zijn oog neen schudden. Ze houden er soms niet van om ons 

direct aan te kijken. 

‘OK. Hoe kan een advocaat jou helpen, denk je? In de veronderstelling dat ik een 

advocaat voor jou kan krijgen. Je kunt helemaal niets doen om ons ervan te 

overtuigen dat jij Gloria bent. Niets. Geen verdomde moer. We weten het. Het helpt 

niet dat je de computer helemaal leeg hebt gezogen, dat je elke kant en hoek van 

haar appartement hebt doorzocht op zoek naar informatie.’ 

Ik maakte een ratelend geluid. Hij moest naar me kijken, zo zijn ze, altijd bang. Ik 

glimlachte geruststellend en vormde met mijn lippen de naam van mijn minnares, 

Jenny. Daarna maakte ik een zielig geluid. Ik houd van overdrijving. 

‘Er is niets aan de hand met Jenny. Er is niets aan de hand. Alsof jij daar om geeft. 

Ik keek hem verwijtend aan. Mijn minnares heeft mij met een mes aangevallen, 

maar ik ben zo vriendelijk, zo goed dat ik, terwijl ik hier in een ziekenhuisbed 

vastgesnoerd lig, toch om haar bekommerd blijf. 

Wanneer ik erop lette, viel het me op dat ik stevig vastgebonden was. Brede zwarte 

banden. Het zou leuk zijn met een advocaat erbij. Een advocaat moest hen ertoe 

aanzetten om me uit het bed te bevrijden, om me van die man te ontdoen en me 

opnieuw aan de wijde wereld toe te vertrouwen. 

‘Hou je van schade?’ 

Spotzieke uitdrukkingen vergen veel inzet en ervaring, die van mijn waren een 

meesterstuk. 

‘Waar hou je  het meest van, de schok en de huivering die door de mensen gaat, 

hun reactie wanneer ze beseffen dat diegene die ze kennen en waar ze van houden 

er niet is en jij er wel bent? Is het dat waar je van houdt?’ Hij sprak stiller. ‘Wat ben 

je met ons van plan? Wil je de hele groep, een na een, testen? Is er iets waarnaar je 

op zoek bent? Waarom vraag je het niet? Waarom vertel je ons niet…’ 

Op dat ogenblik stikte hij bijna in zijn woorden. Hij had wellicht behoeft aan een 

drankje. Ik wou dat ik een drankje nodig had. 

Ik lag drie weken in hetzelfde ziekenhuis. Ze hadden me in een geluidarme kamer 

opgesloten. Ze hadden misschien gehoopt om doorgedreven ondervragingen te 

kunnen organiseren, maar ik had koortsaanvallen, episodes van terugval, 
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complicaties, de knopen barstten, de katheter scheurde. Mijn God, ik was er 

beroerd aan toe. 

‘Wat is het nut van dit gedoe?’ vroeg de politieman. Hij heette Fenway. ‘Stop ermee 

jezelf de martelen. Of bevindt Gloria zich nog steeds daarbinnen, is zij  het die al de 

pijn ondergaat terwijl jij toekijkt? 

Wat een nare uitspraak. Ik kon het niet helpen, maar ik voelde me beledigd. Die 

nacht vielen mijn haar en mijn nagels uit en ik kreeg gangreen in mijn benen. Eerst 

in mijn linkerbeen, daarna in mijn rechterbeen. Het was min of meer een 

weggevertje, dacht ik, terwijl ik mijn been liet bengelen, en ik begon te accepteren 

dat zij me niet zullen aanvaarden. Ze zullen me nooit Gloria noemen. Ik zal nooit in 

dat appartement met Jenny wonen, er kleren was en eten. 

De laatste morgen dat Fenway binnenkwam, waren zijn ogen bloeddoorlopen en hij 

rook naar een urenlange drinkpartij. Mijn longinfectie was op een miraculeuze 

manier verdwenen net toen hij binnenkwam, zodat ik eindelijk kon spreken. 

‘Help me. Help me. Help me. 

‘Wil je daar mee ophouden,’ vroeg hij vermoeid. En je hoeft je hoofd ook niet te 

draaien om een onmenselijke taal te spreken. Ik zou het ook prijs stellen als je je 

niet als de keizer van Mars of van  mijn overleden moeder gedroeg.’ 

Ik was hulpvaardig en wees erop dat zijn moeder niet dood was: ‘Je moeder is niet 

dood.’  

Hij stelde me een aantal vragen, las er enkele voor uit een map die hij bij zich had 

en bedacht de andere ter plaatse. Het waren gedetailleerde vragen, fantasierijk en 

belachelijk. Ik lachte een aantal keren minutenlang. Maar het hielp niet. Het is 

vervelend wanneer iets niet helpt. Ik weende en vroeg om Jenny te mogen zien, ik 

bedelde. Ik schreeuwde om mijn moeder, om pijnstillers, om een priester. 

‘Het spijt me’ zei ik. ‘Je weet niet hoeveel het me spijt.’ 

Ik ga niet vertellen hoe ik wakker ben geworden. Het is geen plezierige ervaring, het 

hoort bij de gewone dingen. Ik lag op een blauw laken en had een zware 

ademhaling. Ik vond dat alles zwaar, ik bedoel dat alles moeilijk was. Ik kon amper 

bewegen. Maar ik werd van achter mij vastgegrepen en in de lucht getild. Een 

vrouw met een hoofd zo groot als de kamer glimlachte naar mij. 

‘Hoe gaat het met mijn jongen? Hoe gaat het met mijn brave jongen? Hoe gaat 

het?’ 

‘Eerlijk,’ antwoordde ik, ‘met mijn humeur is het niet al te best gesteld.’ 

Ze schreeuwde en liet me vallen. Het was niet de eerste keer dat ik neerplofte op 

aarde. 
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Oorspronkelijke titel van het typoscript: Fire Engine. 

Melissa Murray schrijft vooral hoorspelen. Ze worden meestal door de BBC uitgezonden.  

Vertaling: Romain John van de Maele, uitgever van het pas opgerichte e-tijdschrift ‘De 

Veerman’. Om de volgende nummers te ontvangen volstaat een mail naar 

Romain.vandemaele@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deveermanliterairtijdschrift.blog/
https://deveermanliterairtijdschrift.blog/
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De grandioze diagnose 
 

Danny Vandenberk 

 
 

‘Kom op, mevrouw Versmissen, wat is er heerlijker dan een lekkere varkensworst! 
Daar kan u toch geen nee tegen zeggen?’ 
 

‘Dokter! Wat zegt u nu? Ik vrees dat…’ 

 

‘Onzin! U hoeft niets te vrezen! Van een lekker stukje vlees is nog nooit iemand 

gestorven. Schlemielige modeverschijnsels zijn het! Van voorbijgaande aard dan nog! 

Uitgevonden door gefrustreerde, levensmoeë redactrices van lusteloze 

vrouwenblaadjes. Laat u daar niet aan vangen, mevrouw Versmissen. U bent al aan 

de slanke kant, u balanceert op het randje van ondergewicht. Worst, kaas, melk, 

pudding, yoghurt, room… U gaat dat allemaal moeten missen! Laat me nu even 

advocaat van de zuivel spelen: wat gaat u nog wél eten? Alleen maar groenten? 

Hummus? Falafel? Quorn? Nog meer van die onzin? Bah! Een mens zou voor minder 

anorectisch worden! Mijn motto is: doe maar gewoon. Mensen eten vlees. Punt. Dat 

is altijd zo geweest. Alsof die vegetariërs nog niet erg genoeg waren! Nu krijgen we 

idiotie in de vergrotende trap! Totaal geen dierlijke producten meer! Tegenwoordig 

word je als een misdadiger bekeken als je een wollen trui aanhebt, laat staan als je 

een leren jas draagt of in een restaurant een entrecote met peperroomsaus bestelt. 

Waar gaat het naartoe, zeg! Komaan!’ 

Dokter Diederik De Doncker ging zijn laatste maand in als huisarts. Al jaren had hij 

ernaar uitgekeken om zijn stethoscoop definitief aan de haak te kunnen hangen 

waaraan nu zijn pas aangeschafte fiets hing. Fietsen, wandelen, lezen, studeren, 

reizen, koken… Geen moment zou hij zich vervelen tijdens zijn pensioen. Geen 

moment! Niet dat hij dat nu wél deed. DDD, want zo werd hij in de volksmond 

genoemd, was een gedreven arts, een fanatiekeling, altijd even enthousiast en 

gemotiveerd. Veel complexen kende hij niet, tenzij een: het Napoleoncomplex. Hij 

trachtte zijn kleine gestalte te compenseren door extreem ambitieus te zijn in alles 

wat hij deed. Elke consultatie was een uitdaging. Het stellen van de juiste diagnose 

was voor hem een absolute nood- en erezaak, de patiënt iets bijbrengen op 

levensbeschouwelijk vlak al bijna even belangrijk en een babbeltje over koetjes en 

kalfjes een prettige bijkomstigheid. 

‘Ik denk dat ik het begrijp,’ stamelde mevrouw Versmissen. 

Mariska Versmissen was een bijzonder intelligente en gerespecteerde dame in het 

dorp en bovendien een knappe verschijning. Haar kledingstijl was een stijlvolle mix 

van rasechte elegantie en geraffineerde wulpsheid. Met haar engelachtig gezicht en 

stralende glimlach, haar gitzwarte lange lokken en haar nagenoeg perfecte figuur 
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deed zij menig mannenhart sneller kloppen. Drie jaar geleden, op haar 

drieëndertigste, werd zij de jongste directrice ooit in de bijna honderdjarige 

geschiedenis van ‘De Zwaluw’, de plaatselijke basisschool. In normale 

omstandigheden was zij de kalmte zelf, maar hic et nunc (hier en nu; voor ze 

benoemd werd tot directrice was ze lerares Latijn) was ze helemaal niet op haar 

gemak. 

Dokter De Doncker knikte en glimlachte. Zijn kleine handjes rustten op het blad van 

zijn massief eiken bureau. Hij hield ze gevouwen alsof hij op het punt stond om het 

Onzevader te bidden. Zijn ogen hield hij enkele tellen gesloten. Deze pose was typisch 

tijdens momenten van zelfvoldaanheid. Wat hield hij er toch van om gelijk te krijgen.  

‘Voilà,’ sprak hij. Alweer een discussie die hij op overtuigende wijze winnend had 

afgesloten. Zijn handen had hij inmiddels geopend, zoals een priester bij het 

beëindigen van zijn preek, of zoals een fruitverkoper die vol trots zijn waren aanprijst 

en in elke hand een sappige, megadikke bergappelsien torst. 

‘U heeft me verkeerd begrepen, dokter. Ik zei daarnet dat ik van mezelf vermoedde 

dat ik lijd aan vaginisme. U heeft waarschijnlijk veganisme verstaan.’ 

Ze voelde zich alsof ze net een stuk hete aardappel had ingeslikt. Ze kende het gevoel. 

De pijn. De veel te warme gloed. Kleine paniekaanval. Als kind was ze ooit 

flauwgevallen nadat ze half per ongeluk, half uit gulzigheid, een gefrituurd Parijs 

aardappeltje in één keer had doorgeslikt. Het kon niet anders of haar gezicht was zo 

rood als een rijpe tomaat. In werkelijkheid viel het allemaal best mee. 

‘Ach zo… Dat verandert de zaak een beetje. Ja. Dat verandert de zaak een beetje.’ 

DDD kuchte en dacht na. Met de wijsvinger en de duim van zijn rechterhand plukte 

hij aan de grijze haartjes op zijn kin. Dat sikje had hij al sinds zijn puberteit, 

oorspronkelijk om er iets volwassener uit te zien ondanks zijn babyface, naderhand 

werd het een symbool van zijn, naar eigen zeggen, wereldse wijsheid. 

‘Een vreemd, maar vrij frequent voorkomend feminien fenomeen. Ik gebruik hier 

feminien in plaats van vrouwelijk, omdat het zo lekker ‘bekt’ in deze context, maar 

vooral om de overgang naar de bekkenbodemspieren wat vlotter te laten verlopen, 

want daar situeert zich namelijk uw probleem, mevrouw Versmissen, in de 

bekkenbodemspieren. Deze trekken onvrijwillig samen rondom de vagina, waardoor 

geslachtsgemeenschap pijn kan veroorzaken of zelfs onmogelijk gemaakt wordt. 

Sorry trouwens dat ik u daarstraks die varkensworst wilde opdringen. Heeft u deze 

problemen al langer en heeft u momenteel een vaste seksuele partner, mevrouw 

Versmissen?’ 

DDD kneep een oog dicht. Met het andere bekeek hij haar plots indringend, nadat hij 

tijdens zijn uitleg intensief met zijn Parker pen had gefrutseld, zonder haar ook maar 

een keer aan te kijken. Het maakte haar nog ongemakkelijker dan ze al was. Het licht 

in de spreekkamer werd ineens veel feller. Alsof hij plots een bureaulamp op haar 

richtte. 
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‘Enkele weken geleden heb ik iemand leren kennen. Alex. Eergisteren hadden we het 

wel heel gezellig. Hij had zulke mooie bloemen voor mij gekocht. Ik had gekookt en 

na het eten gingen we knusjes in de zetel wat televisiekijken en van het een kwam 

het ander. U kent dat wel. We kusten en knuffelden wat, maar zoals u al kon 

voorspellen blokkeerde ik volledig toen we een stapje verder wilden gaan.’  

‘Hoelang heeft u al een rijbewijs in het geslachtsverkeer?’ 

‘Pardon?’ 

‘Bent u nog maagd, mevrouw Versmissen, of heeft u al seks gehad in het verleden?’ 

‘Ik… Ja… Maar niet met een man. Wel met een vrouw. Of… Meisje… Ik heb een relatie 

gehad met een vrouwelijke collega uit het lerarenkorps. Het is lang geleden. We 

waren nog jong. We…’ 

‘Kom kom, mevrouw Versmissen. Daar is helemaal niets verkeerd mee, hoor. 

Integendeel. Een mens wordt verliefd op een ander mens. Het geslacht is bijzaak. Zo 

simpel is dat. Maar misschien is het voor u wel een hoofdzaak, als u begrijpt wat ik 

bedoel.’ 

‘Neen.’ 

‘Een hoofdzaak. Hoofd-zaak.’ Hij sprak traag en tegelijkertijd wapperde hij met beide 

wijs- en middenvingertjes, lucht-aanhalingstekens uitbeeldend. 

‘Het zit in uw hoofd. De oorzaak van uw probleem is namelijk bijna altijd van 

psychische aard, maar u kan in de nabije toekomst ook alvast proberen om bij een 

volgende gezellige gelegenheid nog wat langer tijd te besteden aan het voorspel. En 

anders…’ 

Terwijl hij zijn patiënte strak bleef aankijken, opende de dokter de bovenste 

bureaulade aan zijn rechterkant en haalde er een fles Napoleon cognac en twee 

borreltjes uit.  

‘Kijk, ik heb al honderden artikels gelezen over relaxatiemethodes, 

ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen, maar onze Napoleon hier is veel 

efficiënter. Ik kan u nog veel vertellen over onweerstaanbare drang en 

onweerstaanbare drank. Weet u wat? U bent mijn laatste patiënte. Ik begeleid u even 

naar mijn woonkamer. Dat praat wat makkelijker. Volgt u mij maar, mevrouw 

Versmissen.’ 

Tien minuten, een kleine verhuizing en een borreltje later zoemde de smartphone 

van Mariska Versmissen. ‘Het is Alex. Ik neem even op,’ zei ze bijna 

verontschuldigend. DDD gebaarde dat ze dat zeker moest doen. Ondertussen nam hij 

de gelegenheid te baat om, sippend van zijn tweede borrel, de openingen in haar 

lichtbruine, geruite mantelpakje en vooral haar in zwarte nylonkousen gehulde lange 

benen te inspecteren. 

 



 

- 28 - 
 

‘Ons afspraakje van morgen gaat niet door. Hij voelt zich wat ziekjes,’ zei Mariska na 

haar telefoongesprek op een toon die verried dat ze twijfelde aan de oprechtheid van 

haar, misschien onder invloed van de voorbije gebeurtenissen ietwat teleurgestelde, 

nieuwe liefde. Zelf was ze ook min of meer onder invloed of alleszins een heel klein 

beetje alcoholisch geïntoxiceerd.  

‘Onweerstaanbare drang, daar ging het over,’ zei DDD, zijn inmiddels van patiënte 

naar gaste geëvolueerde gesprekspartner negerend, ‘of onweerstaanbare dwang, 

want dat is hetzelfde op basis van artikel 71 in het strafwetboek, druist in tegen de 

vrije wil. Men verkeert als het ware in de onmogelijkheid om zelf te beslissen over 

zijn handelingen. Een pyromaan bijvoorbeeld heeft de onweerstaanbare drang om 

brand te stichten. U wilt niet weten, mevrouw Versmissen, hoeveel van die gekliste 

luciferlovers al vrijgesproken zijn na gewiekste pleidooien van hun uitgekookte 

advocaten. Pleidooien die vaak bijna even vurig waren als hetgeen de pyromaan in 

kwestie zelf had aangericht. Maar zo zijn er tal van voorbeelden. Zoals de zogezegde 

pathologische leugenaars. Zij hebben de onbedwingbare dwang om te liegen. 

Bijgevolg kunnen ze naar believen valse verklaringen afleggen. Makkelijk, toch? 

Ontoerekeningsvatbaarheid noemt men dat. Sorry. Ik ben te streng. Ik ben zelf ook 

niet vrij van drangen en dwangen. Ik lijd aan het Syndroom van Jillery.’ 

‘Is dat levensbedreigend?’ vroeg mevrouw Versmissen, al had ze terecht de indruk 

van niet. 

‘Geenszins! Smalend noemt men het ook “laatstewoordisme”: de onweerstaanbare 

drang om het laatste woord in een discussie te hebben. Heeft te maken met het 

vrijkomen van het gelukshormoon endorfine, maar op die manier wordt het 

misschien te technisch. Herinnert u zich mijn “voilà” van daarstraks en mijn 

zelfgenoegzame gedrag? Dat alles veroorzaakt een geluksflow. Daaraan kan ik niet 

weerstaan.’ Net zomin als aan u, dacht hij erbij. 

Hij schonk nog een borrel in. Zowel voor zichzelf als voor mevrouw Versmissen, die 

hij tijdens hun gesprek inmiddels al enkele malen lieftallig ‘Mariskaatje’ genoemd 

had. 

‘Ik heb, naast mijn seksuele probleempje, ook een soort dwang, denk ik. Ik…’ 

‘Iedereen heeft wel een afwijking!’ onderbrak DDD haar resoluut. ‘Mijn echtgenote 

bijvoorbeeld lijdt aan streelzomanie. Dat is een vorm van frigiditeit waarbij men niet 

goed tegen liefkozende aanrakingen kan, voorspel verafschuwt en liever meteen 

overgaat tot de coïtus. De term ‘streelzomanie’ heb ik trouwens zelf uitgevonden, 

maar zoiets bestaat wel degelijk, jammer genoeg. Ik ben daarentegen een echte 

knuffelaar, een contactpersoon in de zin van een aanraker, een streler. Daarom klikt 

het niet zo goed tussen mijn vrouw en ik op seksueel vlak. Ik heb het gevoel dat dat 

met jou helemaal anders zou zijn, Mariskaatje. Jij bent alles wat ik zoek in een vrouw. 

Volgens mij lijd jij aan kleptomanie. Je hebt immers mijn hart gestolen, net als dat 

van vele andere mannen.’ 
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Mariska Versmissen bloosde, al kwam dat waarschijnlijk deels door de cognac. Het 

was niet de eerste keer dat ze een complimentje kreeg of een ware liefdesbetuiging 

mocht ontvangen. 

‘Wat bent u toch een verstandig man en een geweldige charmeur, dokter.’ 

‘Diederik! Noem me toch Diederik.’  

‘Oké, Diederik. Bedankt voor de gezelligheid en uw wijze raad, maar nu moet ik er 

helaas dringend vandoor.’ 

‘Hoe jammer! Wanneer spreken we nog eens af?’ vroeg DDD hunkerend, net niet 

hijgend. 

‘Binnenkort, Diederikje. Binnenkort…’ Ze knipoogde en kuste hem op zijn voorhoofd. 

Daarna stapte ze heupwiegend de woonkamer uit. Heel kordaat en vastberaden, zij 

het ook enigszins opgewonden, verliet ze daarna het huis van dokter De Doncker. In 

haar handtas zaten, naast het gebruikelijke, een stethoscoop, een Parker pen, een 

leeg borrelglaasje en een bijna lege fles Napoleon cognac. 

‘Binnenkort, ja. Voilà.’ Dokter De Doncker glunderde voldaan, terwijl hij haar nakeek 

en met zijn rechterhand zachtjes zijn sikje streelde.  
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Groeten uit Eilat 
 

Tine Hertmans 
 

 

Eline vouwde zorgvuldig het blauwwitte badlaken open en legde het dicht tegen de 

azuurblauwe oceaan. Daar laadde ze ook de spullen uit van de kinderen. De zon 

schroeide genadeloos op de melkwitte huid in haar hals toen ze zich daar, puffend 

onder de hitte, posteerde. Een plekje om de kinderen in de gaten te houden die 

springerig als haasjes in het rond huppelden. Ze brandden hun voetzolen onder een 

strakblauw hemeldak, maar dat kon hen niet deren, ze genoten intens van de 

heerlijke vakantiedagen. Alle zorgen hadden ze achter zich gelaten, samen met het 

humeurige weer van hun kikkerlandje. De kleintjes dansten zich een weg naar de 

verkoeling van het lokkende water. Hun moeder waarschuwde nog dat ze zich niet te 

ver mochten begeven, ze was wel in de buurt, maar toch. Haar maag draaide zich om 

in haar lijf bij de gedachte dat hen iets kon overkomen. Ondanks het heersende 

vakantiegevoel, priemde deze onheilsgedachte daar moeiteloos doorheen. Als een 

luchtballon die door een venijnige prik aan flarden gereten werd, bleef hij 

secondenlang hangen. “Mal mens,” vermande ze zichzelf, “ je zit er zowat met jouw 

neus bovenop!” Toen schoot ze in de lach, gewoon om zichzelf.  

“Waarom lach je mam?” Haar zoon riep haar met twinkelende ogen toe. Hij kende 

de bezorgdheid van zijn moeder, wist dat ze het vroeger niet gemakkelijk had. Haar 

eigen moeder was jong gestorven, Eline wist hoe het leven zich kon kantelen, van de 

ene op de andere minuut. Nooit was de wonde, die in haar prille geest geslagen was, 

geheeld. 

“Angsthaas” zei haar man vaak breed grijnzend; dat bleek meestal voldoende om 

demonen in haar hoofd het zwijgen op te leggen. 

Ze lachte uitbundig met hen mee.. 

Frits was erbij komen te staan, klaar om te duiken; hij kuste haar nog even op haar 

gloeiende mond. Hij keek naar zijn zoon en grapte met pretlichtjes in ogen of mams 

het zorgelijke trekje weer had boven gehaald? Hij leek haar gedachten te kunnen 

raden, bij hem voelde ze het soort geborgenheid dat ze in haar jeugd zozeer had 

gemist! 

Ze zag die blik als van een ondeugende kleine jongen, terwijl hij zich van haar 

verwijderde, zich verheugde op het duiken. Hij kende de plaats inmiddels goed, was 

zeer ervaren. Ze aanhoorde steeds zijn fascinerende verhalen, over het verborgen 

leven onder water. Hij voelde zich bevoorrecht. Met blijdschap op zijn gezicht 

verdween hij met wuivende hand tussen riffen en koralen, vissen en dolfijnen. Ze 

genoot, ontspande en legde zich zuchtend neer. 
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Ze bladerde in een magazine toen ze eraan dacht dat ze haar nichtje vergeten was 

die ansichtkaarten collectioneerde. Eline rommelde in haar tas en diepte er een 

ongeschreven kaart uit. Ze schreef haar meteen; liet weten hoe fijn het was en 

ondertekende met hun vier namen. Toen stopte ze balpen en kaart terug in haar tas. 

Elk spoor van vermoeidheid was weggespoeld op de zachte golven van het eeuwig 

deinende water.  

Uren gleden voorbij in weldoende warmte, de geur van zonnecrème in haar 

neusvleugels. Zo mocht het nog even doorgaan, zo relaxed was ze zelden. De 

kinderen hadden het naar hun zin, geen ruzie, geen gezeur aan haar kop, het bleef 

haar allemaal bespaard. Ze was een bofkont gaf ze grif toe en dacht dat de tijd altijd 

vlugger tikt als je gelukkig bent. 

 

Ze stond op en merkte dat ze daar al een hele poos moest zijn, het strand raakte 

stilaan leger. De meeste toeristen begaven zich richting hotel. Een ouder echtpaar 

bleef lachend bleef staan om haar bengels gade te slaan. Ze waren kinderloos 

gebleven, verduidelijkte het vrouwtje; Eline ontwaarde een subtiele doch 

onmiskenbare droefenis in donkere ogen. Of had het eerder iets angstaanjagends? 

Na enig dralen vervolgden de onbekenden hun tocht. Ze keek hen nog een tijdje na, 

net zolang tot de dame zich omdraaide omdat ze Elines blik had gevoeld. Het 

vrouwtje wuifde haar vriendelijk toe. Eline lachte, ze had haar “angstknop” 

omgedraaid, zette toen een stap achterwaarts en botste tegen een duikerspak aan. 

“Ha, is mijn Neptunus uit zee herrezen?” grapte ze, zich omdraaiend. Maar in de 

plaats daarvan keek ze in een ander gezicht. 

“Waar is Frits?” vroeg ze ongelovig aan ogen die zich in de hare haakten. Hij stelde 

haar meteen gerust: Frits zou zo komen, als hij hem niet reeds voor was in het hotel! 

Hij had kennelijk besloten om nog eventjes te blijven. Bij wijze van grapje hadden ze 

er vooraf over gewed wie het eerste klaar zou zijn. 

“Grapje, grapje”, herhaalde ze een beetje gepikeerd, “ik ken dat soort grapjes van 

hem!”. 

 

Ze bleef op het strand, de vriend was naar het hotel en Frits was nog steeds in het 

mysterie van de diepe zee. Of was hij toch naar het hotel? Bij wijze van grapje, jaja. 

Toen hield ze het voor bekeken en stapte op. Te gek voor woorden! Zij zat hier te 

wachten en hij daar, in het hotel. Dat was een trekje van hem dat ze niet kon 

appreciëren. Hoeveel keren had hij al soortgelijke grapjes uitgehaald? Hij wist dat ze 

het ervan op de heupen kreeg, maar hij kon het niet laten. Ze dacht er niet aan dat 

hij haar weerstand tegenover de dingen des levens wou aanzwengelen, zodat ze de 

tristesse van haar jeugd van zich af kon schudden. Hij wou haar gelukkig zien, punt.  

Maar dit keer zou ze hem een lesje leren, een koekje geven van eigen deeg! 

 

Drie dagen later stonden ze op de luchthaven. Zij met de kinderen. Van Frits was geen 

spoor meer te bekennen, hij was domweg niet meer boven gekomen. Ze dacht aan 
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alle verhalen die hij had verteld, over riffen en koralen, vissen en dolfijnen. 

Zenuwachtig rommelde ze in haar tas om de vliegtickets op te duikelen, intussen 

almaar tranen inslikkend. In haar bevende hand lag een ansichtkaart, geschreven met 

de smaak van geluk. Toen spoelden de tranen ineens in een warme vloedgolf over 

haar wangen, toen ze las: “Groeten uit Eilat”. 
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Schaakmat 

Frank Roger 

 
 

Een gure oktoberwind deed me mijn ochtendwandeling inkorten en dreef me naar 

mijn stamcafé voor wat warmte en een hete koffie. Het café zat behoorlijk vol, en terwijl ik 

een vrij plekje zocht sprak een man die alleen aan een tafeltje voor twee zat me aan. 

“Wat dacht u van een partijtje schaak,” zei hij, wijzend naar een klein schaakbord voor 

hem en me uitnodigend plaats te nemen. 

Ik aanvaardde zijn aanbod, ging zitten en keek naar de rijen zwarte en witte 

schaakstukken, wachtend om in de strijd te worden gegooid. “Laten we eerst iets drinken,” 

zei de man. Zonder me iets te vragen wenkte hij de barman en bestelde een espresso en een 

cappuccino. 

“Wel, ik denk dat we nu wel klaar zijn,” zei hij. 

“Ik denk het,” antwoordde ik. 

Hij hief zijn hand op, wierp me een doordringende blik toe, en bestudeerde toen een 

poos lang het schaakbord, zonder een stuk te verplaatsen. 

“Schaakmat,” zei hij op autoritaire toon. “Eerlijk gezegd maakte u geen schijn van 

kans.” 

“Wat bedoelt u,” riep ik uit. Waar had deze man het over? 

“We hoeven de partij helemaal niet te spelen,” legde hij uit. “U zou verloren hebben. 

Schaakmat. Ik kan het duidelijk zien voor mijn geestesoog. Weet u, op basis van alle 

gegevens waarover ik nu beschik kan ik de loop van toekomstige gebeurtenissen in mijn 

geest uitwerken, tot in de kleinste details. Het was dus echt niet nodig om dit partijtje schaak 

effectief te spelen, net zoals ik niet hoefde te vragen wat u wilde drinken. Ik kon dat 

gemakkelijk extrapoleren. En had ik gelijk?” 

“U had gelijk wat de espresso betreft,” antwoordde ik. “Over het partijtje schaak weet 

ik het niet zo goed.” Stel dat die man me hier al vaker had gezien, dan kon hij weten dat ik 

doorgaans een espresso bestel, maar hoe zat het met het partijtje schaak? 

Hij moest mijn gelaatsuitdrukking hebben gezien, want hij zei: “Vertel me nu niet dat u 

twijfels koestert over mijn gave om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Ik zou 

hierover uitgebreid kunnen doorgaan, maar dat zou tijd kosten en dan bent u te laat voor uw 

afspraak.” 

“Mijn afspraak,” zei ik. Ik zou later op de dag inderdaad mijn nicht Olivia zien, maar 

hoe kon die man op de hoogte zijn van dergelijke persoonlijke aangelegenheden? Dat hij de 

uitkomst kon voorspellen van een schaakpartij die nog niet gespeeld was en bijgevolg 
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onmogelijk na te trekken door mij, tot daar aan toe, maar dit? Of was hij maar wat aan het 

gissen? 

Er moest een manier zijn om te weten te komen of de man een bedrieger was of een 

echte helderziende. Ik was daarover nog aan het nadenken toen de man zijn cappuccino uit 

dronk, de schaakstukken en het schaakbord snel opborg in zijn aktetasje, zijn jas en hoed 

mee griste en er zonder verder nog een woord te zeggen vandoor ging. 

Ik vroeg me nog af waarom hij zo plots vertrokken was toen het me daagde dat hij zijn 

koffie niet had betaald, en evenmin de espresso die hij mij zo vriendelijk had aangeboden. Ik 

besefte nu dat als deze man een gave had het niet helderziendheid was, maar een talent om 

gratis drank te versieren. Of als het helderziendheid was, dan een bijzondere vorm die hem 

toeliet het juiste slachtoffer te kiezen dat zou vallen voor zijn trucjes. 

“Ik zal die twee koffies dan maar betalen,” zei ik tegen de barman. 

Hij knikte en zei: “Je hebt het partijtje verloren.” 

“Krijg je hier regelmatig helderzienden?” vroeg ik. 

“Neen,” antwoordde hij. “Maar af en toe hebben we iemand die vertrekt zonder zijn 

rekening te betalen.” 

Inderdaad schaakmat, dacht ik, bestelde nog een koffie en betaalde die meteen – ik 

was immers geen helderziende. 
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Hugo Verstraeten 

 

 

 

Op de binnenplaats  

  

 

Heimwee naar de druif of naar  

de fles, er stond geen maat  

op het glas  

  

Grijnzend naar wat vorm gaf  

aan haar leegte stuurden wij  

groeten uit wat toch nooit  

  

bestond. Wat net niet gebeurde,  

maar er altijd was. Wat schaduw-  

slag, wat gesprekken die  

  

op zwijgen leken, alles wat  

verstomde. Niets dat op  

een prentkaart kon.  

  

Wat uitzichten op nergens,  

het perfecte ontbreken.  
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Het had iets van november. Van loodlucht  

waarin ganzen zich naar verder schrijven.  

Van bladeren die hervallen in hun eigen gelijk.  

  

Het had iets van langzame dreven waarin  

wij ons kwijt raken. Van naamlijsten waarop  

iemand ‘afwezig’ roept.  

  

Het had altijd al iets van november – een still  

uit oude films: ‘We ‘ll always have Paris’. 

 Het had iets van oogglans in uitgekeken ogen.  

  

Van schaduwen die ons groter maken dan we zijn.  

Nu op zachter toon ‘Ik’ te zeggen, als een naam.  

Het had iets van het schrapen van kelen,  

  

het wetten van woorden waarmee  ik in je stilte  

snijd. Van niets en alles ertussen: een  luidop  

roepen dat ik in je oren zwijg.  
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Het huis  

  

 

De trap kraakt. Voetstappen slijten zich vast  

in het hout. Kinderen komen de tijd afgerend.  

In het huis dat uit stemmen bestaat.  

  

Kieren laten stormen huilen. Wonder boven wonde  

bleven we gespaard. Ramen hielden het uitzicht  

open. Vergeten bood een veilig onderkomen.  

  

Namen werden naar plaatsen genoemd waar we  

nooit verbleven. In koude nachten werd de stilte  

hersteld, de dromen herschreven. Kamers  

  

houden hun geheimen dicht. De ets aan de muur  

beheerst het zwijgen. De sprong maskeert de val,  

het vallen: niet ver maar diep.  
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 Rose Vandewalle 

  

   

  

je oog glimmend van guitigheid  

je lippen kier van plezier 

terwijl in de palm van je hand 

je vingers bekokstoven 

wat ze zullen gaan uitspoken  

 

van zottigheid lijkt je ene been   

wel zoek geraakt 

voor hetzelfde geld  

trek je jouw jurk nog over je kop 

 

immers  

alles kan men van jou verwachten 

zoals je daar staat     

alleen en onbevreesd  

klaar voor de bühne  
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Zelden spraken ze elkaar aan bij de voornaam 

vermeden elk woord dat met de tijd 

schel of te hol zou gaan klinken 

 

jaren gingen voorbij toen voor het eerst  

hij haar kindje ging noemen 

alsof ze zo klein nog en teer 

 

met iets van buiging in zijn stem   

van hapering, beducht voor het afscheid   

dat hoe dan ook naderbij kwam 
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Altijd in mei  

nota bene ter gelegenheid van Corpus Christi 

gaan geweersalvo’s af in Granada   

verontrust repliceren de muren  

en schreeuwen het uit   

 

verzet u tegen de behoudsgezinde klasse 

verzet u tegen het geweld  

weg met de machthebbers en  

politiekers aan de galg  

okupa, staat er zwart op wit  

ataca al capital en lucha 

 

Tengo miedo, Garcia! 

 

Precies om vijf uur na de middag 

beginnen in koor de kerkklokken te luiden 

de ene schijnbaar goedmoedig  

de andere zoals die van de kathedraal 

ongelijkmatig en moeizaam  

 

tegen de avond en om af te sluiten  

klinkklanken tenslotte de klokken  

van de Sra de las Angustias 

alsof nooit iets is gebeurd 

 

gelaarsd en gespoord 

stromen de gelovigen 

via de Manuel del Paso naar binnen  

zingen uit volle borst tot hun redder  

en behoeder van de conservatie 

 

om bij het verlaten van het godshuis 

achteloos wat nikkel te werpen 

in de schoot van de zigeunerin  

gehurkt in het portaal 

 

Tengo miedo, Garcia 

 



 

- 42 - 
 

Germain Droogenbroodt 

 

 

 

KLAAGSCHRIFT 
 
      Doch wer weiß schon, was es heißt: 
      mit dem Wort am Leben hängen 
                      Reiner Kunze 

 
Geen teken, geen geluid  

geen vliegbrief met vreemde zegel 

uit een ver gebied 

 

alleen het klaagschrift van het water 

lettertekens van oud- en nieuw verdriet 

woorden van herfst en winter 

verzand geschrift, verloren woorden 

 

maar in de zachte klei van de ziel 

blijft het blindmerk der herinnering. 

 

 

Uit “Tastbare afwezigheid” 
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DOORN OF ROOS 
 
Alles steht in der Mandel 
       Paul Celan 

 

De avondval 

verlegt de grenzen van het licht 

onzichtbaar nu 

de struikelsteen 

doorn of roos dobbelt de nacht 

met wrakhout en kinkhoorns 

houtskoolgloed in het hart 

dat met streelvingers van toen 

vergeelde beelden leest. 

 

 

Uit “Ontschaduwd licht” 
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WINTERWOORDEN 

 

 

Als een voorbijganger ben ik nu, wandelaar 

die met de weifelstok der blinden 

in de leegte tast en langs de kantlijn  

van tastbaar leven schrijdt. 

Alleen het woord, als weemoed nu 

leidt nog zijn eigen leven 

en stroomt als donker bloed 

door de lethargie der dagen. 

Nog adem ik,  

met de weeklacht van de wind 

en overleef in een web van winterwoorden 

die de tijdspin met de kille uren weeft 

die zonder jou zijn heengegaan 

Ik heb de tijd, het uurglas omgekeerd 

opdat het zand niet nutteloos verzwindt 

maar tussen droom en werkelijkheid 

de tegentijd, de weg naar jou toe vindt. 

 

 

Uit: “Tastbare afwezigheid” 
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Maarten Embrechts 

 

 

 

EEN OUD WIJSJE 

 

 

Wat ik ook schrijf of teken 

overal kom ik hen tegen 

in de kromming van een lijn een huig 

  

Schilders en dichters ze zijn een pad 

een spoor zoals Mariabeeldjes 

op de kruising van wegen 

  

versierd om te vereren 

en om bij stil te staan in mei 

  

Ik wil niet betekenen 

maar op sprookjes 

en op oude liedjes leunen 

  

Hun ritme helpt me vooruit 

Of zoals Verlaine al zei: 

  

De la musique avant toute chose 
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DE ACCORDEONIST 

  

 

De zee ben ik vergeten 

Ik viel niet in haar smaak 

  

De zee is een accordeon 

die zich openvouwt en sluit 

  

Van ophouden weet ze niet 

’t Is een idioot spel 

  

Laten we de accordeon vergeten 

We hebben beter te doen 

  

Zei vader 
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WELTSCHMERZ 

 

 

Ik heb mijn kinderlijk tijdverdrijf weer opgenomen 

en teken koppen Maar weet niet of het helpt 

Het begon met de poeders van dokter Mann 

  

Moeder nam ze om haar Weltschmerz te verdrijven 

Jarenlang 

  

Ik bekeek zijn portret en nam een tekenblad 

Voor mij nog steeds de bladwijzers 

waarop zijn tronie prijkt 
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SPEELGOED 

  

 

Het gedicht is breder dan de taal 

dat weten dichters allemaal 

als zij het woord de dood aanzeggen 

staan moeders weer met ander speelgoed klaar 

  

Toch wil ik hier het woord gedenken 

en dicht bij vader blijven Ook al is hij zoek 

  

Een altaar is mij beloofd 

met wijn en brood om aan te sterken 

Voor bloed ben ik te laat gekomen 

  

Men zegt God is daarboven 

of hij hangt aan een kruis 

In mij is hij een lege plek 

  

Ergens moet hij wonen 
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Jan-Paul Rosenberg 

 

  

 

Wat van ons overblijft (een remix van de geschiedenis)  

 

 

Na het vuurpeloton in het bezoekerscentrum keurt het keurkorps  

de dagen lijken op elkaar als sterren vanaf de aarde, de degens  

kruisen overdonderend ons pad. 

 

Orde en tucht. Wegens gebrek aan kennis  

vertrouwen we op onze instituties, bevruchten de loopgraaf  

zaaien seringen op het slagveld in. 

 

Na de pauze geen bevelen, bevrijd  

blaakt het landschap, staken we het vuren 

houden ons schuil waar de kaart ons verraadt.    

 

Vrede is door wimpers naar het protocol te kijken en te zien  

hoe kogels het landschap herijken, hoe elke pasgesneuvelde  

daarin een sleutel voor de overwinning snijdt.  

 

Meer dan de helft krijgen we nooit in beeld, dus  

gaan we voor een remix van onze geschiedenis, ontdekken  

een luik in de grond, een roltrap naar de hemel.  

 

Alles wat voorbijging, vindt ons terug – begint.  
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Stijn De Man 

 

 

 

Het verschil tussen  

gewenste en fysieke aanrakingen      

word je nooit gewoon. 

 

Zoals verhuizen op je tiende nazindert,  

een onwennig klaslokaal, nieuwe kweldemonen.  

Aangepast, het krassen van het krijt 

went hardnekkig, je 

bent broos 

als de juni-punten de littekens  

maskeren. 

Blijvend is voorgoed, we slaan 

herinneringen aan herinneringen op. 

 

Je herkent het bankje  

voor de potdichte school in de zomer  

die kreunt, 

een sluimer die je instinctief wantrouwt. 

Wat je niet kunt veranderen,  

masseren. 
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MODESTO (CALIFORNIA) 

 

 

Jonge jaren vol hindernissen 

in tunnels en parken, aan bruggen 

smeulende zomeravonden 

langer daglicht verdrijft het onweer 

we pushen op warm beton 

in lege zwembaden 

tot de honden komen 

 

Langs spoorlijnen 

door verlaten winkelstraten 

springen we hoog, ver,  

klieven door de lucht  

in een poging het asfalt,  

overlevingsmechanismen 

te bedwingen, op de vlucht 

 

Onze slagaders vernauwen 

bedreigende situaties herkennen we 

razendsnel, we cruisen nu 

om de museumtrappen heen 

met toegeknepen keel 

beklemd, een innerlijke stem  

die echoot: 

Treed uit de schaduw  

van de opgestoken wijsvinger 
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AFWASSERS GEZOCHT 

 

 

boven de vuile borden en schotels 

dromen we van oceanen 

we soppen de glazen tot onze handen 

kreuken, wit uitslaan en we stil 

vervagen 

de glans in de ogen is waar  

ze ons niet kunnen  

raken 

het beloofde land vloeit 

weg door het afvoerputje 

 

onze spoelbak stroomt over, we dobberen 

op anderhalve tegel, het water stijgt 

tot aan de lippen, luchtbellen 

spatten uiteen op hun mooist 

we gaan kopje onder, verdrinken 

net niet 

in de benauwde keuken zoeken we 

naar een nieuwe wereldzee 

je weet nooit en alles is 

nog mogelijk  
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Gerda De Preter 

 

Ars moriendi 

Bij de opgraving van het Lagar Velho kind in Portugal 

 

Je zou ongezien naar de overkant,  

nog één keer diefje met verlos tussen licht  

en donker. Je liep voor je leven,  

lichtvoetig, gewichtloos haast. De anderen  

joegen hun schaduw voor zich uit, zagen niet  

hoe de man zonder gezicht je aantikte.  

 

Hij nam je mee, wreef je in met rode oker, 

verborg je in de oogkas van een rotsachtige spleet. 

Je netvlies kraakte, de stemmen daarbuiten 

vervaagden, het licht vergleed  

tot het uur verstomde en de stilte stolde,  

jij was de enige die achterbleef. 

 

Zal ik je verbeurde lichaam lezen,  

je, laag na laag, opnieuw  

met huid en haar bekleden, 

je mijn ogen, mijn adem lenen, 

je bleke lippen met een kus bewegen, 

ook al was je het vergeten nabij? 

 

Even dacht ik dat het kon, 

bijna geloofde ik  

dat wij, met gevouwen vleugels, 

naast elkaar konden bestaan,  

zwijgend achteroverleunend in de tijd,  

kijkend naar elkaar in hardnekkig gemis.   



 

- 54 - 
 

Ars vivendi 

 

 

Je keek uit het raam, zei  

ik wil kleur en stem  

voor iets in mij dat niet bestaat, 

maar zucht en schraapt 

als nooit tevoren.  

 

Weg van wit wou je  

naadloos, huid op huid,  

voorbij de woorden,  

de wind die door je kleren joeg, 

het onophoudelijke zoemen  

van de dagen, moe  

van regen, steen en aarde, 

van altijd hier en daar 

en telkens later.  

 

Taal en teken zingen 

op het strakgespannen doek, 

de tijd is onverbiddelijk zoek,  

ontbindt ons niet langer in jij of ik,  

in nu of nooit, in heengaan  

of aarzelend blijven.  

 

Het uur slaat aan, het licht verglijdt,  

groeit vurig dicht. Ooit ontvelt,  

ontvouwt het ogenblik.  
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De visser 

 

 

Geen mens als hij zo onbewogen, 

zo vastgebeiteld in de tijd, 

wanneer hij stil ineengedoken 

de diepten van het water peilt. 

 

Vissen zijn van zilver zwijgen, 

grijze pelgrims op hun tocht, 

die hij soms vermocht te grijpen, 

toen hij niet langer naar hen zocht. 

 

Misschien is dichten ook wel wachten, 

een rimpeling in uren zien, 

tot in de laatste nagedachten 

ontroering toehapt, heel misschien. 
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Philippe Cailliau 

 

 

 

Loslaten  

 

Waar zij naartoe verdwijnen   

maakt niet uit. De ademhaling  

wordt ontmanteld. Verwondering  

die gaat, die stilte is en treurbaarheid.  

 

De leegte maakt alleen haar koude geur  

waarin het ook nog vacuüm is. 

 

Er vallen zieken uit. Niemand die  

afscheid heeft gecelebreerd.  

 

Schuld met onschuld in de meest  

diverse kleuren.  

Een hand die loslaat zonder streelgebaar.  

 

Een lichaamsgeur aan elke overkant. 
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Ga heen, mevrouw 

 Covidafscheid van een moeder 

  

Het is niet wat u denkt, mevrouw.  

Niet wat u hoopt, bedenkt,  

 

niets is nog nader, niets nog  

ver, niets na. Vervlogen is  

wat komen zou,  

 

niets wat u ziet is het,  

niets dat nog komt.  

 

Met hoop is er niets mis.  

Maar hoopt vervliegt  

als niets zo nader is. 

 

Nooit uitgeademd werd  

het woord van afscheid:  

 

er komt niet  

wat er komen zou,  

er komt geen ijs  

dat niet meer smelt.  

 

Er komt geen lettergreep.  

Niets spreekt.  

De winter blijft. 
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Ons huis is waar de kelder staat 

 

 

Steen na steen brandde het huis.  

En stortte in. Het bed  

dat tussen deur en schroom stond:  

het was een wachten,  

wakker worden zonder kamer.  

 

Het leek verlangen naar een kier.  

 

De volgeschreven muren waren niet meer  

eindeloos. Beschuldiging en waan  

en hier en daar bevestigde een woord  

de leugen. Halve stemmen  

hadden alle vocht verloren.  

 

Wanneer zouden wij mensen samen  

gorgelen? Scharnieren in de kelders  

smeren? De pijnen blussen?  

 

Verbeten wachtend bleven we  

een hele tijd voorovergebogen. 

Sleutels stapten op. 
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De sloepen van zijn exodus 

 

 

Daar staat getekend de uitdrukking  

van zijn grijnsangst. Alsof er knokkels 

uit zijn hoofd zijn weggesneden. 

 

In scheuren  zitten wonden  

van een droge huid: zijn oude bovendek.  

Een hol om in te wonen.  

  

Hij is een verdrevene die zijn havens kent. 

 

Er vlotten angsten in de lege boten  

rond de boeien die rukken aan hun ketting.  

Geboeiden kijven zoals schreeuwvogels  

dat doen. En donker en licht vloeien samen  

aan het einde van de keel.  

 

Het slopen laat sporen na. Hij heeft  

zijn leven ingelijst.  

De volgeladen sloepen van zijn exodus  

zullen nog jaren blijven drijven. 
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Joris Denoo 

 

 

 

De Moeren – Les Moëres                                     

 

(Een Vlaamse klassieker over tabakssmokkel eind jaren ’40 van de vorige eeuw) 

 

01 

 

 

Hier trapt men in een niemandsland. 

Hier komt men aan een einde: 

brede gracht of brandend zand, 

soms mijnenveld of een verstrooide weide. 

 

Oude wind fluit om een grenspaal. 

Blad na blad betaalt een boom de tol. 

Niets aan te geven in de vreemde taal; 

in zijn eigen houdt men zwijgend vol. 

 

Tussen ginds & hier & toen & heden 

grenst aan een zeker ongeloof 

ook het voordeel van de twijfel: 

de douane is aan één kant doof. 
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02 

 

 

Men kamt alleen die windstreek uit 

die ergens uit een wijzer oosten 

naar een verder westen strekt, 

of omgekeerd, gezwind als wind. 

 

Die wind zit mee; ze lopen er weer in. 

Een hazenpad bezaaid met grensgevallen. 

Commerçe volle kracht vooruit: 

alles voor centen, centen voor alles. 

 

De pijp voor bij de keukenstoof 

wordt vannacht aan huis bezorgd. 

Koppen gloeien als uitgeholde bieten, 

maar al de rest is uitgedoofd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 62 - 
 

 

 

 

03 

 

 

Slaapwandelaars op vreemd bekend terrein. 

Vlaanderen zendt enkele zonen uit: 

gejaagd door winst, westwaarts, 

lopen mannenmensen zwanger te zijn. 

 

Bultenaars hinken schuldig gebukt 

tussen geflakker van populieren 

door een kathedraal van donkerte. 

Geruis, geluid, geritsel & gerucht. 

 

De rechterhand draagt zwarte sokken 

en heeft ervaring met de mazen. 

‘Bruin of blauw: hazenpad geblazen! 

En doe die sigaret dood, dwazekloot’. 
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04 

 

 

Nu of nooit; alles of iets; het dooit. 

‘Bonne chance ginds in de Moeren. 

Denk aan uw vel; kijk uit voor 

linke loeren: die lappen we ze zelf wel’. 

 

De maan krijgt haar bewijs 

van goed gedrag en zeden. 

Ze blijft verstandig weg; 

ze heeft een duistere reden. 

 

Hopelijk gaat het niet mis. 

Stille overlopers vertreden nu 

op zachte voet de wet. De aarde riekt  

naar zwarte sneeuw en kattenpis.  
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05 

 

 

Waar de buidel van de bazen zit, 

daar danst het hart als jojo op en neer. 

De kleine man klampt zich aan zijn bretellen 

vast en draagt op elke nier drie kilo méér. 

 

Zij zorgen, nu nog zwaarbeladen, 

voor verlichting van de Republiek. 

Pas in Calais, pas in Parijs 

glimmen de wormen feeëriek. 

 

Het tolbareel vliegt aan spaanders: 

daar komt de tabak uit de Vlaanders, 

door slijk en grondsop voortgedragen 

op de rug van Flandriens à pied. 
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06 

 

 

Een franc is een franc, mesjeu, 

en een woord is een woord. 

Een gram is een gram, parbleu, 

Of zijt ge misschien uw leven beu? 

 

De kleine man wordt van zijn vracht 

verlost. Vader Staat is weer verlicht 

en om tuin en veld geleid. 

Zoals een kilo hier kost, 

 

zo kost hij nergens anders.  

‘Maar smoort en zwijgt in alle talen: 

ge weet van niks, al moest 

de duivel zelf u komen halen’. 
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07 

 

 

Het peloton van knechten 

is in het hinterland verspreid. 

De klassieker Veurne – Duinkerken 

waaiert open. Tabak gedijt. 

 

De weg terug maakt vele bochten. 

Hier en daar brandt nog een licht 

of wacht een hapklaar mokkel. 

Het glazen oog van God blijft dicht. 

 

In de oude Vlaamse Moeren 

zijn het enkel de konijnen 

die zich nog even roeren. 

De baas is thuis; de rest heet haas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 67 - 
 

Nicole Van Overstraeten 

 

 

uitgewiste dingen  

 

1 ik luister naar de regen huhhuhhuh  

een half leven naar de regen 

(Xi Chuan) 

 

in deze superzwoele nacht het was niet eens  

zomer naar de regen geluisterd toen begon  

het onweer ik telde af één twee drie na elke  

bliksemschicht drie seconden later hoorde ik  

de donder het onweer wellicht op één kilometer  

licht reist 300000 kilometer per uur het werden  

er tien seconden bedoel ik dus 10 kilometer  

verder het gerommel (het regent nu pijpenstelen  

het regent al dagen honderden liters hemelwater 

vermaledijd land verwoeste dorpen waterdoden)   

mensen ga vanavond niet naar de kelder klim  

op het dak in de ochtend denken jullie te baden  

in wit zand maar jullie zijn de overlevenden  

drie keer uit mijn nachtjapon geklauterd het  

hema-katoentje met het schijfje roze watermeloen  

ook een lichtgewicht nachtjapon gekocht donderdag  

op de Voddekesmarkt in Halle een nachtkleedje  

met nopjes en roze randjes een derde kocht ik  

in de Wibra zwengelde het vocht uit ze allemaal  

hoe ze smolten die dingen hoe ze veranderden 

hoe ze bedekt werden met roze zwachtels toen  

hoorde ik mijn herinneringen verschrompelen 
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zocht koortsachtig naar alle uitgewiste dingen  

boeken kleding geschenkdozen jazz een moeilijke  

zaak penetrante déjà vu’s valse herinneringen 

ik droomde vanaf nu moet ik alles omgekeerd  

doen volgens de tarot betekent dit eeuwige  

handstand mijn voeten hemelwaarts mijn tenen  

gekromd mijn vingers foetsjie word ik gestraft  

voor begane fouten besmeur ik mij dagelijks? 
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2 Yoko 

 

zij droomde van een poes die kon vliegen 

een vleermuis een eekhoorn een klein meisje  

hield zich schuil zong een droevig liedje  

zij droomde dat zij impulsief kon schrijven  

spontaan automatisch en zelfs op bevel of  

op aanvraag of wanneer iemand zei jij kunt  

mooie verhalen verzinnen deinende gedachten  

weeë woordjes zinderende zinnen maar ojee  

tegen die pletwals van beelden en ideeën  

die tsunami van geluiden gezegden spreuken  

verzen lyrics spoken words oh! een oorwurm  

een draderig dreinend liedje denderend door  

haar hoofd een op hol geslagen speelgoedtrein  

kon zij niets beginnen toen schreef zij wat  

zij voelde plukte woordjes uit de lucht of 

drijvend in het water noteerde wat zij vond  

in de krant een advertentie reclame Rio Mare  

Trivago reizen dwars door de middellandse zee  

‘Follow the sun and which way the wind blows’ 

zij probeerde binnen te dringen in haar bouwdoos  

van herinneringen is De geheugenpolitie nu  

een verhaal of een vage notitie van een verhaal  

of is dit misschien een verhaal in een verhaal  

verkwijnt zij in Yoko Ogawa’s beangstigende  

roman geestelijk en lichamelijk is zij wanhopig 

verliefd verliest zij haar woorden sterft haar  

stem in een toestand van voortdurend verlies  

verdwijnen haar gedachten voor altijd  

haar linkerbeen een klomp radeloos verdriet 

haar rechterarm haar vermogen om te zien 
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3 Hands do not touch your precious Me 

deconstructie van een dans 

 

hij streelde het lege plekje naast me  

op de trein de metalen randjes het plastic 

kussen de zitplooi hij aaide zichzelf zijn  

enorme lichaam zijn armen zijn dijen zijn  

ellenlange benen raakten twee maal per abuis  

mijn nieuwe pantalon mijn enkels mijn sneakers  

de witte met rode blauwe en groene strepen  

hij had de mooiste ogen ooit zwart met lange  

krulwimpers zijn vingers gluurden naar me  

het blauw gemaskerd meisje  

 

Hands do not touch your precious Me dat  

handen niet jouw kostbare dierbare zelf  

aanraken meisjes die pakken wij draaien  

wij in het rond wij dansen springen sleuren  

duwen trekken wij rollen en bollen kruipen  

wriemelen wij hebben ze bijna beet welles  

nietes welles nietes neen dit kan ik niet  

omschrijven dit kan ik niet verwoorden wil  

niet langer spelen met letters met taal weg  

mijn huidhonger mijn zoenzucht mijn muilzucht  

ingeslikt het aaien verdwenen niet wrijven  

mijn handen mijn armen mijn vege lijf zijn  

vege lijf uitgewist een pluisje in de wind 

Hands do not touch your precious Me dat  

handen niet jouw kostbare dierbare zelf  

aanraken hymne van Enheduanna aan Inanna  

oeps! in het oude verhaal betekent Me (zeg  

mee zoals zee) toverkracht niet mij of mijzelf  
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in haar witte jurk danst zij met twee handen  

heft zij haar rok in punten omhoog hij danst  

oeps! in dezelfde jurk mouwen opengesneden 

ruggelings dansen zij spelen zij vechten  

zij fladderen als een bende mussen vogels  

kwinkeleren iemand tikt tiktik met een lepel  

tegen een porseleinen kopje het water stroomt  

naar zee plots staan onze hoofden in brand  

wij vallen achterover hebben een puntsnoet  

van modder horens spleetogen vossenogen  

duivelsogen wij de modderzombies kleven  

aan elkaar wij zijn kannibalen 

 

 

Aantekeningen 

1 

Xi Chuan, pseudoniem voor Liu Jun, afkomstig uit Xuzhou (1963), een van de meest invloedrijke 
hedendaagse Chinese dichters. ’ik luister naar de regen huhhuhhuh/ een half leven naar de regen’ is 
de vertaling van de eerste versregel van ‘Awake In Nanjing’, een gedicht van 2142 woorden en 204 
regels. The Paris Revue, Issue no. 213. 
 
2 
De Japanse Yoko Ogawa schreef met 'De geheugenpolitie' een allegorie over totalitarisme en 
kwijnende menselijkheid. Alle herinneringen worden verboden. Ondanks de dystopische ondertonen 
is dit geen flitsende sciencefiction thriller, maar een zachtmoedig boek over mensen die 
onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en zich vastklampen aan het leven.  
Jan Dertaelen. De Tijd, 5 maart 2021. 
 
3 
Deze mysterieuze titel is een versregel uit een hymne van de Sumerische hogepriesteres Enheduanna 
aan de godin Inanna, opgetekend in spijkerschrift meer dan 4000 jaar geleden. In de 
balletvoorstelling ‘Hands do not touch your precious Me‘ exploreren Wim Vandekeybus en Olivier de 
Sagazan de grenzen van het menselijk lichaam op basis van impulsieve en instinctieve reacties, 
geconfronteerd met situaties van fysiek risico en gevaar.  
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De fanfares van honger en dorst 

Hugo Verstraeten 

 

Ik had altijd al willen behoren tot één of andere uit de pas lopende artiestenkolonie. In onze 

naar verf en terpentijn ruikende kleren de terrassen bevolken van volkscafé s. Samenzweerderig 

spotten met de wankele constructies van een burgerlijk tijdgewricht. School maken. Miskend 

zijn. Elkaars lieven delen. Om beurten in één bed slapen omdat we méér niet konden betalen. 

Tot de avant – garde behoren vanuit de onmacht om in de bestaande orde te geloven. 

 

Latem, Barbison, Bateau- Lavoir, de vijftigers in Parijs. Croagnes. 

 

Croagnes? Ik verbleef enkele zomers in Saint - Saturnin - lès - Apt, in een huis op een boogscheut 

van het gehucht waar Hugo Claus residentie hield. Hij ontving er zijn bevriende schrijvers en 

schilders. Er werd geruzied, over kunst gedebatteerd en onder de platanen rosé gedronken en 

petanque gespeeld. Eddy Van Vliet verbleef in Croagnes in een tijd wanneer de twee wel meer 

met elkaar optrokken. Van Vliet schreef er ‘Avondmaal in Croagnes’, met als slotvers: 

 

Zij neemt een veer en legt een vinger 

op haar ziel. Zoals in een fresco de kleur, 

haar stem opgesloten in mijn oor.  

 

‘Zoals in een fresco de kleur’ werd de titel van de in 1996 verschenen bundel (Van Vliet, E., De 

Bezige Bij, 1996).  

 

De vijftigers, waarvan ook Claus deel uitmaakte, betekenden voor Remco Campert meer dan 

een groep gelijkgestemde poëten: ‘Het was meer dan een vriendenclub. Het was voor mij een 

soort familie, iets wat ik altijd heb gemist. Ik ontdekte op alle fronten het leven, alles kwam 

tegelijk: mijn eerste verliefdheden en mijn schrijverschap’ (Bron: Literatuurmuseum). 

 

Iets wat ik altijd heb gemist: dat dagelijkse ghetto van gelijkgestemden. In mijn beleving bestaat 

het. Al noemen sommigen het een romantisch cliché. We sloten met een aantal spitsbroeders 

ooit het ‘Verdrag van Letterenburg’, naar het plaatselijke gehucht Lettenburg. Het was mijn oude 

vriend de schilder die de plek verletterde tot een verdrag. Wat volgt is het relaas van een status 

van heimwee, een nostalgisch verlangen naar wat er nooit was: een samenraapsel van realiteit 

en fictie. Van fragmenten die de tijd koloniseerde tot een gemeenschap van gedachten. 

 

Ik zag hem zelden aan het werk, al liepen we er dagelijks onaangekondigd binnen. Hij vond het 

mysterie iets voor binnenskamers. Kunstenaars zijn scheppers van schijn. Zij creëren hun eigen 

mythe. En zoals dat met alle mythes gaat: die verdragen niet te veel realiteit. In zijn lyrisch – 

abstracte werken viel niets concreets te ontdekken. Tenzij de dikke klonters verf, kleur op kleur, 

vorm op vorm, de ene veeg die een andere opriep of veronderstelde. Uit zijn niet al te 
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omvangrijke oeuvre sprak de minachting voor de dagelijkse realiteit. Daar viel niets nieuws in te 

ontdekken. Kunst moest een stap zijn in het onbekende. 

 

Soms keek hij lang in mij rond, alsof hij daar de woorden kon vinden. Hij was het spreken voorbij, 

nam altijd veel zwijgen in de mond. Boven zijn doorrookte stem lachten diepe rimpels graag mee 

met een door het leven gemilderde ironie. Hij had Maurice Wyckaert en Van Lint nog gekend en 

bewonderd. Hun lyrische abstractie gelezen als een bijbel. Hij nam hun dedain voor een realiteit 

buiten het doek zonder veel tegenspraak over. Mijn tegenwerping dat zijn werk toch ook al in 

een traditie stond en zijn lyrische abstractie uiteindelijk zou leiden tot muurdecoratie voor wie 

het kon betalen wuifde hij weg naar een onzichtbare plek in de kamer. 

 

Hij las ons gedichten voor van Faverey en Pernath. Na Van Ostayen was er verder niets eerbaars 

meer geschreven. 

 

Het interieur van zijn in een pakhuis gesitueerde atelier deed zijn best om tijdloos te zijn. Het 

werd met de jaren leger en leger. Een handgestookte en buiten de tijd geraakte kachel diende 

als trefpunt voor onze verbale gevechten over kunst en de wereld. Boven al het gepraat werd 

vooral veel gezwegen. Hij leerde mij de kunst om altijd weer opnieuw te falen. Dat ‘stijl’ iets was 

wat ontstond uit wat men niet kon. Dat alles wat men kende en beheerste in zekere zin dood 

was. Hij zweerde bij gebreken. 

 

In kunst, en in poëzie in het bijzonder, zou het gaan over het afgrondelijke. Dichters moesten 

hun gedichten sterven. Hij oreerde onder het oppoken van het vuur dat in goede gedichten alle 

woorden moesten rijmen op ‘dood’. Tegen zijn besliste credo’ s twijfelde ik altijd wat 

onzekerheden bij elkaar. Enkel van wat ik niet wilde was ik zeker. Mijn opvoeding toch altijd al 

bepaald door figuren die ik niet wilde zijn. Dichters mochten dan al een mening hebben, maar 

moesten niet al te boodschapperig doen. Dichters zijn bang om duidelijk te zijn. Zij beoefenen 

met vallen en veel opstaan een wetenschap van bijna – begrijpen. Dichters mochten een mening 

hebben, maar moesten niet al te boodschapperig doen. 

 

Hij noemde het zoeken en het falen een veilig onderkomen. De stelligheid waarmee hij zijn 

vertogen lardeerde vormde een schril contrast met die uitspraak. Ik volgde hem van de kleine 

living naar het in verhouding ruim uitgemeten atelier. Hij schoof een eerder aangezet schilderij 

op de ezel en kerfde er met een mes gaten en kloven in, en schilderde vervolgens de opgelopen 

wonden weer dicht. Hij mompelde nog iets dat niet meer bedoeld was om gehoord te worden. 

Ik liet hem achter in zijn kijken. We koesterden onze verschillen. Kunst onze voorzorg om niet 

voortijdig te verdwijnen. Een voorafname op wat ooit zou komen. 

 

Zoals het gaat in het bekende liedje van Jan De Wilde, op tekst van Lieven Tavernier, worden 

alle fanfares uiteindelijk ontbonden. Er moeten hongerige kindermonden gevoed, een huis 

afbetaald. Het romantische bohemien – bestaan bleek zelden bestand tegen de 

noodwendigheden van het dagelijkse en bijgevolg banale bestaan.  

 

We hebben inderdaad de prijs duur betaald. 


