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F. SPRINGER 

EEN ESKIMO OP HET DAK 
 

‘Kijk,’ zei ik tegen Goldie. ‘Met de kijker kun je iedereen 

op het strand goed zien hiervandaan. Heb je hem goed 5 

ingesteld? Nou mikken op het zwembad. Leuk, hè? Je ziet 

de gekste types op het strand.’ 

‘O, wat enig!’ riep Goldie. 

‘Pas op dat jullie niet naar 

beneden vallen!’ riep Walther. ‘Zeg 10 

Rudy, je vader moet hier een hek 

omheen laten maken. Hoe hoog is 

het dak eigenlijk?’ 

Wij deden allemaal een gok op 

de afstand naar de grond. Ik geloof 15 

dat Beer er nog het dichtst bij was 

met achttien meter. Meisjes kunnen 

nooit goed schatten, Goldie en Ma-

rijke waren er glad naast. Ze 

hielden het op tien meter! 20 

Belachelijk, dat iemand zo slecht kan schatten. Daar moet je 

echt weer een meisje voor zijn. En koppig waren ze ook 

nog. Beer en Walther werden zogenaamd boos en noemden 

alle slechte eigenschappen van de vrouw op. 

‘Wat wonen jullie hier mooi, zeg,’ zei Goldie. Ze deed net 25 

of ze Beer en Walther niet hoorde.  

‘Ja,’ zei ik. ‘Hebben jullie een zwempak bij je? Dan gaan 

we hier zonnen. Beneden kun je je verkleden, in de 

badkamer.’ 

‘Ja zeg, lekker zonnen,’ zei Goldie opgetogen. 30 
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‘En gaan we dan straks zwemmen?’ vroeg Marijke. 

‘Ja, Marijke, straks mag je gaan zwemmen.’ 

We gingen naar beneden. Ze 

bewonderden onze nieuwe flat. 

Mijn vader en moeder waren 35 

met vakantie en ik was alleen 

thuis. Meteen had ik Beer 

uitgenodigd om bij mij te 

komen logeren. Beer was 

geweldig groot en sterk, niet zo 40 

goed op school, maar handig 

met auto’s en erg getapt bij de 

meisjes. Onze klas was 

begonnen hem Beer te noemen. 

Eigenlijk heette hij Jan, maar 45 

dat wilde hij zelf al niet eens 

meer weten. 

‘Wat ’n weertje,’ zei 

Marijke. Ze kwam uit de 

badkamer. Kleine slofjes had 50 

ze aan en een rode badmantel 

om haar schouders. Beer floot. 

‘Je ziet er heel lief uit zo, 

Marijke,’ zei hij. ‘O ja?’ vroeg 

ze maar je kon duidelijk zien 55 

dat ze het zelf heel goed wist. 

Voordat ze de badkamer uit 

kwam had ze een tijd voor de spiegel gestaan, dat durf ik te 

zweren. 

‘Je benen zijn al aardig bruin,’ zei ik. 60 

Abdelkader Benali: ‘Dit is het 

eerste verhaal dat F.Springer 

geschreven heeft. Het is ook een 

van zijn beste. Vijf vrienden die 

op een hete zomerdag op het 

dak gaan liggen om te zonnen. 

Je zou erbij willen gaan liggen. 

Er is verliefdheid, er is de 

drang om indruk te maken. De 

vrienden plagen elkaar. De 

toon wordt scherper, zo scherp 

dat je bijna niet meer verder 

durft te lezen. Het verhaal is 

een ode aan de 

vergankelijkheid van de jeugd 

die voorbijgaat op het moment 

dat je het niet beseft.’ 

 

P.s. Abdelkader Benali is 

eindredacteur van de 

verhalenbundel  TXT. De 

bundel werd uitgedeeld op 

scholen tijdens de boekenweek  

van 2010. De eerste vijf 

verhalen uit deze reader komen 

uit TXT. 
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‘O nee,’ zei ze. ‘Zet je zonnebril maar eens af. Dan zie je 

dat het erg tegenvalt.’ Ze stak mij een been toe. Het slofje 

wipte aan het eind van haar voet op en neer. Beer probeerde 

het te pakken, maar ze zette vlug haar voet weer op de 

grond. 65 

‘In elk geval is je haar wel mooi bruin,’ zei Beer. 

‘Het zit vandaag wel goed, ja,’ zei ze, een beetje onver-

schillig, maar ze wist heus wel dat het verdraaid goed zat en 

dat ze een verdraaid knap meisje was. Het knapste van alle 

meisjes die wij kenden. 70 

‘Ben je klaar, Goldie?’ riep ik, rammelend aan de bad-

kamerdeur. 

‘Joe!’ riep ze. ‘Kom maar.’ 

O ja, dacht ik, Goldie is ook een leuk meisje. Ze is wel 

niet zo knap als Marijke, maar ze is veel echter. Ik bedoel, 75 

ze is niet zo toneelspelerig als Marijke. Als je tegen Goldie 

zou zeggen: je haar zit leuk, dan zou ze lachen en misschien 

zou ze een kleur krijgen en ik weet zeker dat ze zou 

antwoorden: o, ’t zit vanzelf zo. Ik heb weinig verstand van 

kapsels en ik heb nooit zin om lang voor de spiegel te staan. 80 

Daarom vind ik Goldie leuker, maar dat is alleen mijn 

mening. En vergeleken met Beer ben ik een melkmuil. Wat 

ik van meisjes weet, weet ik van Beer. Die heeft al 

‘tientallen bloemetjes geplukt’, zoals hij dat noemt. Nou, en 

ik nog niet één. Dat is een groot verschil tussen ons, ook al 85 

zijn we even oud. Maar ik ben te verlegen. Als ik tegen 

Beer zeg: ik vind die en die erg aardig, en hij vraagt 

waarom, dan begin ik te stotteren over mooie muziek en 

samen praten over boeken. Maar dat is helemaal niet de 

bedoeling van die meisjes, zegt Beer. Ze willen iets heel 90 

anders... 
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Intussen hadden Walther, Beer en ik onze zwembroeken 

aangetrokken. 

‘Er is een man te veel,’ zei Walther. je kon wel horen dat 

hij bang was voor concurrentie. 95 

‘Wat geeft dat,’ zei ik. ‘We zijn met z’n vijven, niet twee 

aan twee en een bediende.’ 

‘Zullen we de matrassen even neerleggen, Rudy?’ vroeg 

Beer. Samen sjouwden we de matrassen naar boven. Toen 

we het deurtje op zolder uit kwamen sloeg de hitte ons 100 

tegemoet. De zon scheen fel op de betonnen vloer en het 

leek net of hij al zijn krachten op die ene plaats, ons dak, 

had gericht. 

‘Ik ben benieuwd hoe lang we het hier uithouden,’ zei 

Goldie. We legden de matrassen tegen elkaar, zodat ze een 105 

groot zacht vierkant vormden. De meisjes gingen liggen. 

Goldie haalde een flesje zonneolie uit haar zwemtas. 

Het was inderdaad gloeiend warm. Je kon niet lang met je 

blote voeten het beton aanraken. Ik pakte de verrekijker en 

ging even aan de rand van het dak staan. Ons flatgebouw 110 

was van de hele rij huizen het dichtst bij de zee. Het stond 

aan het uiterste einde van de boulevard, waar de duinen be-

gonnen. Ver in de diepte was het strand met de tentjes en de 

mensen. Met het blote oog zag je stippen als grote mieren, 

maar door de kijker kon je genieten! Ik vond het leuk om 115 

zo, door even te draaien, een hele familie naar me toe te 

halen en ze tegen elkaar te zien praten, zonder te horen wat 

ze zeiden. Het was net een stille film, zonder titel, spelers 

zonder namen. Soms hadden ze ruzie, soms vrijden ze zó 

met elkaar dat ik om me heen keek of niemand anders het 120 

zag. 
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Vandaag was het ook vlakbij de zee heel warm. Ik zag de 

lucht trillen op het zand en door de kijker zag ik allerlei 

rode gezichten, zweet, veel ijsjes, veel zwemmers. ‘Hé 

Rudy, Ruud,’ riep Goldie. 125 

‘Wat is er ?’ vroeg ik. 

‘Doe niet zo eng! Niet zo dichtbij de rand! Kom hier, kom 

gauw hier.’ 

Ze zei het een beetje zeurderig, maar ik vond het heel lief 

klinken. Ze zei het alsof ze echt bang was dat ik van het dak 130 

zou vallen. Daarom ging ik nog een beetje dichter bij de 

rand staan. Nu gaf ze een gilletje. Meteen keerde ik mij om 

en ging naast haar liggen op de matras. Ik lag tussen haar en 

Marijke in en aan de andere kant van Marijke lag Beer. 

Walther lag alleen tegenover ons. 135 

‘We liggen als een hark,’ zei ik. ‘Walther de steel en wij 

de vier tanden.’ Ze lachten allemaal, behalve Walther. 

‘Ik heb dorst,’ zei hij. 

‘Wat willen jullie drinken?’ vroeg ik. Ze wilden allemaal 

Coca-Cola. Ik ging weer naar beneden en haalde vijf flesjes 140 

cola uit de frigidaire in de keuken.  

Ik had het al behoorlijk warm gekregen op het dak en 

daarom hield ik eerst nog even mijn hoofd onder de kraan. 

Toen ik weer op het dak kwam lag Walther naast Goldie.  

‘Opgestaan plaats vergaan!’ riep hij triomfantelijk. Ik 145 

keek naar Goldie, maar haar ogen waren onzichtbaar achter 

de zonnebril. Haar mond lachte niet, dat kon ik wel zien en 

ik had het niet prettig gevonden als haar mond gelachen 

had, helemaal niet prettig. Nu kon ik tenminste een beetje 

uit de hoogte tegen Walther zeggen: ‘Een slap mopje, 150 

Walther. Je bent een aardige jongen, maar je bent soms 

ontzettend vervelend.’ 
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‘Hihi,’ lachte hij. Goldie lachte niet met hem mee. Ze 

wipte even haar zonnebril omhoog en knipoogde tegen mij. 

Goldie, Goldie, dacht ik, misschien word ik wel verliefd op 155 

je, misschien ben ik wel... 

‘Wat jammer dat je geen grammofoon hebt, Rudy,’ zei 

Marijke. 

Ik zag dat Beer haar ieder woord uit de mond keek. Het 

was geen gezicht. Hij hing aan haar lippen. Ik had nog nooit 160 

zó duidelijk gezien wat dat betekende: aan iemands lippen 

hangen. 

‘Nee,’ vulde hij aan, ‘Rudy heeft geen grammofoon. Maar 

ik wil de mijne wel even gaan halen.’ 

‘Nee, hoor, dat hoeft niet,’ zei Goldie. ‘Waar heb je een 165 

grammofoon voor nodig, Marijke? Het is hier veel te warm 

om te dansen en de platen zouden smelten.’ 

‘Kweet niet,’ zei Marijke. ‘Heb je een sigaret voor mij, 

Beer?’ Beer schudde een sigaret uit het pakje. 

‘Ik snap niet hoe je hier nog kunt roken,’ zei Goldie. ‘Het 170 

is veel te warm.’ 

‘Het is veel te warm om iets te doen,’ zei Walther en hij 

grijnsde. Hij grijnst altijd om niets, dacht ik. 

Beer trippelde met zijn vingers over Marijkes arm heen en 

weer. Terwijl hij het deed lette hij scherp op haar ogen. 175 

Maar Marijke keek hem niet aan. Ze staarde dromerig in de 

verte, waar de lucht kringelde boven de zee. 

‘Denk je dat je overgaat, Marijke?’ vroeg Beer. 

‘Jasses, wat een vraag!’ Ze snauwde het bijna. 

‘Sorry, sorry,’ zei Beer. Hij had nog geen succes bij haar. 180 

Maar dat komt wel, dacht ik, dat komt altijd bij Beer. 

‘Ik wou je niets vervelends vragen. Ik dacht dat je goed 

was op school.’ 
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‘Ze heeft gisteren nog een zes plus gehaald voor schei-

kunde,’ zei Goldie. ‘Dus het gaat best.' 185 

‘Wat is nou zes plus,’ zei Marijke. Ze probeerde de si-

garettenrook in een kringetje te blazen. Het mislukte. 

Beer zei: ‘Zo moetje dat doen.’ Hij blies een perfecte 

kring. 

‘Ja,’ zei Marijke, ‘het is niet moeilijk te leren.’ 190 

Ik weet zelf dat het heus niet eenvoudig is om een kring 

van rook te blazen. De meeste rokers leren het nooit. Daar-

om was de opmerking van Marijke wat opschepperig. Maar 

Beer lachte vriendelijk. 

‘Natuurlijk,’ zei hij. ‘Ik zal het je meteen even leren. Kijk, 195 

zo.’ Hij blies weer een mooie kring. Marijke deed het één 

keer na, maar er kwam alleen een vormeloos wolkje uit haar 

mond. 

‘Er is te veel wind hier,’ zei ze en draaide zich op haar 

rug. Beer grinnikte schaapachtig en keek even vlug naar 200 

mij. Hij knipoogde, alsof hij wou zeggen: let op, hier kun je 

iets van leren. Maar ik had heel goed door dat hij zich wat 

in zijn ladykillerseer getast voelde. Hij had weinig of geen 

succes hij Marijke! Ik hoopte dat hij nu niet zou 

overschakelen op Goldie, want ze had mij daarnet zo lief 205 

aangekeken, liever dan je iedereen aankijkt. Zo lief dat ze 

een bepaalde bedoeling moest hebben gehad met zo te 

kijken. Misschien wilde ze met haar ogen een boodschap 

aan mij geven. Beer moest niet proberen ertussen te komen. 

Maar Beer zat geknield naast Marijke. Hij keek een beetje 210 

nadenkend, alsof hij een puzzel moest oplossen. Ik begreep 

best wat de moeilijkheid was. Hij zocht een trucje om Ma-

rijke voor zich te winnen. Om haar te laten lachen. 
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‘Ken je die mop van die burgemeester in de kerk?’ vroeg 

hij, 215 

‘Ooo...’ zei Marijke. Ze geeuwde zonder haar hand voor 

haar mond te houden. ‘Nneu... is die leuk?’ 

‘Heel leuk,’ grinnikte Beer. ‘Verrekte leuk.’ 

Hij begon de mop te vertellen. Ik kende hem al en vond 

het een vervelend verhaal. In het vuur van zijn voordracht, 220 

vlak vóór de climax, schoot hij opeens zijn peuk weg, over 

de dakrand heen naar beneden. 

‘Pas op!’ Marijke vloog overeind. ‘Stommeling!’ riep ze 

schel. ‘Die kan iemand in zijn oog krijgen.’ 

Beer haalde zijn schouders op, hij grinnikte. Hij keek dom 225 

om zich heen. Niemand vroeg of hij doorging met zijn mop. 

Weer geen succes. Ik had even medelijden met hem. Maar 

aan de andere kant - het was wel eens goed voor hem. 

‘Je stelt je aan, Marijke,’ zei Goldie. ‘Dat zou wel 

toevallig zijn. Dat er net iemand naar boven kijkt als die 230 

peuk beneden komt. Dat kan niet.’ 

Marijke stak haar tong uit tegen Goldie. Ze hief baar been 

omhoog en liet even driftig het slofje klapperen aan haar 

voet. 

Beer zat nog steeds naast haar geknield. Hij leek op een 235 

trouwe jachthond, die aan de voeten van zijn meesteres 

wachtte tot hij weer een weggegooide stok mocht appor-

teren. Hij hield onafgebroken zijn ogen op haar gericht. Ik 

had Beer nog nooit zo stil en onnozel gezien.   

                                               240 

‘Zeg ken je Suusje? 

O... o... o... wat een meid!’ 
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Dat was Walthers humor. Hij wist voor iedere situatie een 

toepasselijk liedje. Nu keek hij breed grijnzend naar 

Marijke en zong, wel vier keer achter elkaar: 245 

‘Zeg ken je Suusje? 

0... o... o... wat een meid!’ 

 
Wij lachten, Goldie en ik. 

‘Wie heeft die film in Luxor gezien?’ vroeg Walther. 250 

‘Welke?’ vroeg Goldie. 

‘Die over Johnnie Singer.’ 

‘Van de naaimachines?’ vroeg Beer. Ik lachte even, om 

Beer een beetje succes te geven. Marijke maakte ook een 

lachgeluid: ‘Huhuhu!’ Maar het was slecht nagemaakt 255 

gelach. Dat was haar bedoeling ook. 

‘Vertel eens,’ vroeg Goldie. 

‘Ik heb hem gezien,’ zei Marijke. ‘Met Adriaan. Weet je 

wel, die derdejaarsstudent. We zijn ontzettend gezellig uit 

geweest. Die film was niets bijzonders. Ik vind Johnnie Sin-260 

gers orkest uitgesproken slecht.’ 

Daarmee was Walthers kans op een verhaal verkeken. 

Marijke deed of zij de baas was op ons dak. Maar wat kon 

het ons schelen met wie zij was uit geweest. Al was zij met 

de koning van België uit geweest. Beer trommelde met zijn 265 

vingers op zijn borst. Hij had een brede, donkerbruine borst. 

Je kon aan Beer zien dat hij goed van de warme zomer 

gebruikmaakte. Je zou het volgende week ook op zijn 

overgangsrapport kunnen lezen. Hij zou wel blijven zitten, 

Beer. Het zou een wonder zijn als hij volgend jaar samen 270 

met Walther in de vijfde klas zou komen. 
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‘Wat een haar heb je op je borst, Beer,’ zei Marijke. Het 

klonk niet bewonderend. 

‘Een teken van kracht,’ zei Beer, nog harder trommelend. 

Hij sloeg een strakke roffel uit zijn ribben. Rom rom rom- 275 

meldebom. 

‘Je bent Simson niet,’ zei Marijke. ‘Ik vind dat je het af 

moet scheren. Het staat vies, al dat haar.’ 

‘Een man scheert zijn lichaam niet,’ zei Beer. Hij wreef 

zich over de borst. 280 

‘Je moet een snor laten staan,’ zei Marijke. ‘Dat past wel 

bij jou. Je hebt een dik gezicht. Een snor zou je intelligenter 

maken.’ 

Dat is onaardig, dacht ik. Hoe kan iemand zoiets ijskouds 

zeggen, terwijl hij ligt te gloeien in de zon. 285 

En Beer maar grijnzen. Verdomme, wat kan hij dom kij-

ken, dacht ik. Hij maakt geen kans. Hij maakt absoluut geen 

kans bij Marijke. En hij moest er blij om zijn. Marijke was 

zo koud als een stuk ijs. Zelfs onder deze hete zon smolt ze 

niet. Ze bleef zo koud als een eskimo. 290 

‘Nou,’ zei Goldie, ‘ik vind dat Beer zonder snor ook een 

leuk smoel heeft. Hè, Beertje?’ 

Beer bleef maar naar Marijke kijken. ‘Vind je echt dat ik 

een snor moet laten staan, Marijk? Zeg eens wat, Marijk...’ 

Hij tikte even met zijn vingers op haar knie. 295 

‘Kweet niet,’ zei ze lusteloos. Het kon haar niets schelen, 

dat was goed te merken. 

‘Vertel eens een mopje, Wallie,’ vroeg Goldie. ‘Wallie, 

anders vertel je de hele tijd mopjes. Waarom nu niet?’ 

‘Ik weet er geen.’ 300 

‘Jawel. Je weet er best een.’ 

‘Ik ken alleen vieze.’ 
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‘Geeft niet. Dan maar vieze. We willen juist liever een 

vieze horen.’ 

‘Nee toch, Goldie,’ zei ik. 305 

‘Goeierd,’ zei ze en ze stak even het puntje van haar tong 

naar mij uit. ‘Goeie Rudy. Ben je bang dat Wallie ons slecht 

maakt?’ 

‘O nee,’ zei ik. ‘O nee. Kom, Walther, komt er nog iets.’ 

‘Ik vertel geen vieze moppen in gemengd gezelschap.’ 310 

‘Doe niet zo flauw,’ zei Marijke snibbig. ‘Wij zijn geen ba-

by’s, Goldie en ik.’ 

‘Ik weet er wel een,’ zei Beer. Hij stond op en spande zijn 

borst. Marijke lette niet op hem. Beer had iets van een pron-

kende haan zoals hij daar stond, in de zon kijkend, breed, 315 

trots. Hij ging op zijn hurken zitten. 

‘Toe nou, Walther,’ zei Marijke. 

‘Ik weet een mooie,’ zei Beer weer. Hij lachte alvast, zijn 

mop aanprijzend. Marijke keerde zich met haar rug naar 

hem toe, opzettelijk of niet opzettelijk, maar wel zo dat het 320 

opviel. 

Marijke! wilde ik roepen. Doe niet zo rot tegen Beer. Doe 

niet zo verdomd verwaand. Hij kan het niet helpen dat hij 

verliefd op je is. Dat hij zich uitslooft om jouw zure gezicht 

te laten lachen. Marijke! 325 

Walther was gestreeld door zoveel vrouwelijke aandacht. 

Hij begon te vertellen. Niet goed, een beetje zenuwachtig, 

verward. Ik volgde zijn verhaal niet precies, want ik keek 

steeds naar Beer. Plotseling had ik een gevoel van angst. Er 

gaat iets gebeuren, dacht ik opeens. De goede stemming 330 

zakte langzaam uit mij weg. Al was het snikheet op het dak, 

ik voelde opeens dat de wind toch merkbaar koel was. Ik 

zag hoe Beer zijn handen tot vuisten kneep, ze weer open 
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spreidde, ze weer dichtkneep. Een gebaar van machteloos-

heid, van de pest in hebben omdat iets niet lukt... 335 

Er werd even kort gelachen om Walther. 

‘Nou jij, Beer,’ zei ik. 

‘Wat? O...’ Hij deed onverschillig. ‘Ik wou dezelfde mop 

vertellen. Wallie was me net voor.’ 

‘Hé Rudy, mag ik nog iets drinken?’ 340 

Goldie vroeg het zo lief dat ik met plezier de hele Jockey- 

Bar voor haar op het dak had gehaald. 

‘Wacht, ik ga met je mee naar beneden,’ zei ze. Ik liep 

vóór haar de zoldertrap af. Ze hield haar handen op mijn 

schouders. Ze moet mij wel erg aardig vinden, dacht ik, erg 345 

aardig vinden, erg... 

‘Ik vind Marijke verdraaid gemeen,’ zei ze, toen we in de 

keuken waren. Ik deed de frigidaire open en haalde er een 

nieuwe doos met colaflesjes uit. Goldie zat op de 

verwarmingsradiator voor het raam. ‘Ik had niet gedacht dat 350 

ze een jongen zo kon treiteren.’ Ze schudde haar lange ha-

ren. Ze had ouderwetse haren, zeiden de jongens op school. 

Haren die je alleen nog zag op oude foto’s van vijftig jaar 

geleden. Heel lang waren ze. ’s Nachts waarschijnlijk in 

een vlecht, zeiden ze. Maar dat was niet waar, dacht ik. Zo 355 

was Goldie niet, zo ouderwets. Ze wist heus wel wat haar 

het best stond. Wat haar het allerbest stond. ‘En Beertje is 

heus een aardige jongen,’ zei ze. ‘Ik mag hem graag, 

trouwens, iedereen mag hem graag. Hij is overal erg 

populair. Misschien ook wel omdat hij zo leuk pianospeelt 360 

en zo sportief is.’ 

Ze stond op van de verwarming en bukte zich om het 

bandje van haar sandaal vast te gespen. Ik zag de afdrukken 

van de radiator in haar bovenbenen. Goldie hier in mijn 
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keuken, dacht ik. Het is net of ze hier helemaal alleen voor 365 

mij is gekomen. 

‘Ik denk dat ik er iets van ga zeggen,’ zei ze en knikte mij 

ernstig toe. 

‘Waarvan?’ vroeg ik en keek haar bewonderend aan. Ze 

was zo knap. Ik kon het toch niet helpen dat... 370 

‘Wat kijk je me aan, Rudy?’ Ze kwam vlak voor me staan 

en keek onderzoekend naar mijn ogen. 

‘Ik...’ begon ik. 

‘Ben je...?’ Ze stond vlak voor me. Op haar tenen. Onze 

ogen vlak tegenover elkaar. 375 

‘Ben je verliefd...?’ vroeg ze zachtjes. 

‘Ja...’ 

‘Op mij ?’ 

‘Ja. Op jou.’ Samen zeggen we het, dacht ik. 

‘Echt? Op mij? Rudy, op mij?’ 380 

‘Vind je het gek, Goldie? Zeg het eerlijk, ben je... je vindt 

het gek, hè? Maar je zegt het tegen niemand... tegen nie-

mand!’ 

Ze liet me niet duidelijk uitspreken. Ze huppelde voor me 

uit, naar de zoldertrap. Halverwege keerde ze zich om en 385 

pakte mijn hoofd in haar handen. Ik sloeg voorzichtig mijn 

armen om haar middel. 

‘Lieverd,’ zei ze zachtjes, ‘Rudy...’ En opeens bezorgd: 

‘Laat de flesjes niet vallen! Voorzichtig!’ 

Op het dak was de zon nog scheller geworden. Mijn 390 

hoofd gloeide en ik voelde me heel licht. Misschien ben ik 

door iets, door iemand, door Goldie, betoverd, dacht ik. 

Op het dak was het saai. Walther lag op zijn zij, afgekeerd 

van de anderen. Zijn mond hing halfopen, hij sliep. Marijke 

keek rond in de lucht, tenminste daar leek het op: haar zon-395 
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nebril ging langzaam heen en weer. Ze had zulke donkere 

glazen dat je niets van haar ogen zag, zelfs niet als je vlak 

voor haar stond. 

Beer lag op zijn buik tegenover haar. Hij speelde met een 

doosje lucifers. Af en toe stak hij een lucifer aan en 400 

probeerde dan hoe lang hij hem vast kon blijven houden. 

‘Moetje horen!’ riep Marijke toen ze ons zag. ‘Beer is zó 

flauw. Hij is goed in sport, hè, en nu vraag ik hem een 

handstandje te maken en dat wil hij niet. Hij vertikt het 

gewoon. Flauw, hè?’ 405 

 Beer grijnsde en floot wat tussen zijn tanden. 

'Hij hoeft toch niet alles te doen wat jij zegt,’ zei Goldie. 

Ze hield nog steeds mijn hand vast. Zo stonden we bij de 

trapdeur. Marijkes zonnebril bleef enige tijd op ons gericht, 

toen ging hij weer naar Beer. 410 

‘Natuurlijk niet,’ zei ze langzaam, een beetje geeuwend. 

‘Hij hoeft helemaal niet te doen wat ik zeg. Maar ik dacht 

dat hij het leuk vond om... maar het hoeft niet.’ Ze tikte een 

sigaret uit het pakje dat naast haar lag. Het waren Beers 

sigaretten, zag ik. Hij streek een lucifer af en gaf haar vuur. 415 

 Ergens klonk marsmuziek. ‘Waar komt dat vandaan?’ 

vroeg Beer. 

 

‘Van de boulevard,’ zei ik. ‘De tent met de botsautootjes. 

Om deze tijd beginnen ze te draaien.’ 420 

‘Hè, laten we er straks even heen gaan,’ zei Goldie. ‘Ik 

wil met jou in een botsautootje zitten, Ruud.’ Ze zei het zo 

zacht dat alleen ik het hoorde. Alleen ik. 

‘Ik ben gek op marsmuziek,’ zei Beer. Hij stampte de 

maat met zijn dikke behaarde benen op de matras. ‘Tatata-425 

tata- boemsa boemsa-tatata-tata!’ 
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Hij ging overeind staan, luisterend, af en toe meefluitend. 

‘Bij sportwedstrijden is er altijd marsmuziek,’ zei hij. 

‘In de pauze,’ zei ik. 

‘Ja. Dat werkt opwekkend. Ik krijg dan altijd zin in de 430 

rekstokken, of in een goeie hoge bok.’ 

‘Wat had je voor gym op je rapport?’ vroeg Goldie. 

‘Een tien.’ Beer lachte. ‘Zo ongeveer mijn enige 

voldoende. No brains. Kan ik toch niet helpen? Daar kun je 

nou eenmaal weinig aan doen, hè?’ 435 

‘Nee,’ zeiden Goldie en ik. Wij gingen naast elkaar op de 

matras zitten. Haar been voelde ik tegen het mijne. De 

marsmuziek zwol aan. 

‘Je moet ons eerst maar eens bewijzen dat je een tien voor 

turnen waard bent.’ Wat klonk haar stem ijzig. Eskimo, 440 

dacht ik, lelijke, zure, koude eskimo. 

‘Hè Marijke, doe niet zo onaardig.’ Goldie viel heftig uit. 

Marijke keek verbaasd onze kant op. Tenminste dat dacht 

ik, want er was weer niets anders te zien dan die rotbril. 

Beer had niets gehoord. Hij plantte zijn handen stevig op 445 

de betonnen vloer en langzaam spanden de spieren in zijn 

armen, op zijn rug, in zijn nek. Daar gingen zijn benen 

langzaam maar zeker omhoog. Hij maakte geen geluid van 

inspanning. Het was een kranige prestatie. Goldie en ik 

klapten. Walther werd wakker. 450 

‘Verrek!’ riep hij. ‘Dat is knap, Beer! Wat een evenwicht. 

Dat is verdraaid goed!’ 

‘Beer,’ riep ik. ‘Is de vloer niet te heet aan je handen?’ 

Hij bromde iets. Ik kon niet verstaan wat. Voorzichtig 

verzette hij zijn handen en bewoog zich vooruit, kaarsrecht, 455 

zijn benen strak naast elkaar in de lucht wijzend. Hij liep 

net zo zeker op zijn handen als wij op onze voeten. 
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Ik keek naar Marijke. Onder de zonnebril scheen ze een 

beetje te lachen. Af en toe vertrok ze haar mond iets, om 

blasé te blijven kijken misschien, of om zich niet te vlug ge-460 

wonnen te geven. 

‘Wat goed, Beer!’ riep Goldie enthousiast. ‘Heb je nou je 

zin, Marijke?’ vroeg ze. 

Marijke draaide koel haar hoofd onze kant uit. ‘Wat be-

doel je, kind?’ vroeg ze. 465 

Eskimo, dacht ik, lelijke, zure eskimo. Koude eskimo. 

Beer hoorde niets. Hij liep op zijn handen over het dak. 

Een acrobaat in de piste van een circus, dacht ik. Hij ziet en 

hoort niets van het publiek. Wij zullen straks hard voor hem 

klappen, ik zal hem een extra flesje cola geven. Wat een 470 

stommeling, om zich zo te laten inpalmen door die Marijke. 

Hij slooft zich uit voor niets. Ze zal heus niet smelten door 

een gymnastisch kunstje. Als ze door deze zon niet smelt, 

wat wil Beer dan? Zo op je handen lopen is knap, het is heel 

knap wat hij doet, maar die Marijke is zo blasé, zo over het 475 

paard getild, zo verwend. Ze is zo koud als de noordpool, 

Marijke is een rotkind - Goldie, nee, Goldie is anders, zo 

heel anders. 

Op dat ogenblik kneep Goldie mij diep in mijn pols. Haar 

ogen keken angstig. Ze deed haar mond open en gaf een 480 

gilletje. Walther riep iets. Ik voelde mijn benen verstijven, 

zweet in mijn nek prikken. 

‘Beer!’ schreeuwden wij alle drie tegelijk. Maar Beer 

hoorde ons niet. Hij stond naast de rand van het dak. Zijn 

hele lichaam was vuurrood en glom van het zweet. Zijn 485 

sluike blonde haar viel in zijn ogen. Hij hief zo ver mogelijk 

zijn hoofd op en keek grijnzend onze kant uit. 
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‘Is het zo goed?’ zei hij duidelijk, maar het spreken kostte 

hem moeite. Wij hoorden hem snuiven door zijn neus. 

Ik zag zijn benen trillen. Zijn voeten gingen een beetje uit 490 

elkaar. Zijn tenen bewogen even. Ze staken bruin af tegen 

het felle blauw van de lucht. 

‘Beer!’ riep ik schor, ‘Beer kom hier, godverdomme. Kijk 

uit, Beer. Je bent op de rand!’ Zijn benen vormden nu een 

smalle V in de lucht. 495 

‘0 god, o god...’ Ik hoorde Goldie zachtjes huilen naast 

mij. Walther riep: ‘Beer, Beer, Beer, kom hier, Beer!’ 

‘Is het zo goed, Marijke?’ zei Beer. Zijn adem ging steeds 

moeilijker. Zijn ogen knipperden van het zweet dat erin liep 

en hij zag niets door de haren die voor zijn gezicht hingen. 500 

Marijke zat op haar knieën op de matras. De zonnebril 

was een beetje naar beneden gezakt en hing nu op de punt 

van haar neus. Zo zag ze er dom uit. 

‘Zeg dat hij hier komt,’ fluisterde ze. ‘Kom hier, Beer.’ 

Maar ze zei het te zacht. Beer hoorde het niet. Hij hoorde 505 

niets meer. 

‘Beer, pas op!’ Walthers stem sloeg over van de zenuwen. 

‘Beer, godverdomme, kom hier! Je dondert...’ Hij sprong op 

en liep naar Beer toe. Ik stond ook op en liep achter Walther 

aan. Maar Beer kon zijn evenwicht niet bewaren tot wij bij 510 

hem waren. Geen seconde hield hij het meer uit op zijn han-

den. Hij zag niet meer waar hij was. Hij wilde gewoon gaan 

staan, gewoon op zijn benen lopen. Maar - 

Voordat wij hem bereikten begonnen zijn benen wild te 

fietsen in de lucht. Ze zochten grond waar geen grond was. 515 

De meisjes gilden. Walther en ik probeerden hem vast te 

grijpen, maar hij was glad van het zweet en mijn vingers 

gleden uit op zijn arm. Toen verdwenen zijn fietsende be-
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nen over de rand van het dak en ze trokken hem mee. Hij 

probeerde nog met zijn oksels houvast te vinden op de rand, 520 

maar hij was te glad, hij was zo glad. Van angst, van 

inspanning. Ik zag zijn ogen, ze waren rood en wijdopen. 

‘Rudy...’ schreeuwde hij. ‘Ru... dy!’ 

Maar alleen zijn handen waren nog op het dak. Zijn tien 

nagels schuurden met een scherp geluid over het ruwe be-525 

ton. Ik zag bloeddruppels aan zijn vingertoppen. Walther 

sprong vooruit om ze te pakken, maar hij verloor bijna zijn 

evenwicht en ik trok hem achteruit. 

Opeens was het doodstil en leeg op ons dak. 

Wij wachtten op iets, een schreeuw, een plof, de sirene 530 

van een ziekenwagen. Maar het was doodstil. Ik zag twee, 

drie schepen in de buurt van de horizon. Ik zag twee 

figuurtjes hand in hand de branding in hollen. Maar ik stond 

te ver van de rand om te kunnen zien waar Beer was. 

Marijke zat nog steeds in dezelfde houding. Ze is ver-535 

steend, dacht ik. Ze is steen geworden of ijs. Zelfs de bril is 

bevroren op de punt van haar neus. Ik liep naar Goldie toe, 

die met haar hoofd op haar handen op de matras lag. De zon 

scheen fel op haar rug. Ik zag heel fijne gouden haartjes op 

haar schouders. 540 

‘We kunnen b-beter... we kunnen beter naar beneden 

gaan,’ zei Walther. ‘Er staan een hoop mensen omheen. Ik 

heb het gezien. We moeten naar beneden.’ 

Toen hoorde ik de marsmuziek weer. En zo luid dit keer 

dat het leek alsof alle botsautopaleizen van de wereld naast 545 

elkaar op de boulevard stonden.

Carel Jan Schneider (1934) studeerde rechten in Leiden en 

was 24 jaar toen hij zijn eerste verhaal schreef, Een eskimo op 

het dak. Twee jaar later verscheen het in druk. Vanaf 1962 

publiceerde Schneider onder het pseudoniem F. Springer.  
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MANON UPHOFF 

BEGEERTE 
 

De winter was koud, met rijp op de ruiten. Kou drong onder 

gebarsten kozijnen binnen. Het meisje, dat rustig van aard 5 

was, was pas vijftien jaar geworden. Er gebeurde veel met 

haar deze winter. Soms zat ze in de 

bus en trok aan de nagelriemen van 

haar vingers tot het vel scheurde. 

Dan keek ze naar de langzaam 10 

opwellende, dik wordende bloed-

druppel, die in schuine lijnen naar 

beneden droop. 

Ze hield van sprookjes, maar niet 

die waarin alles tot een zoet einde 15 

komt. De Zeemeermin die in de 

golven tot schuim sterft, de 

Sneeuwkoningin die het hart van 

een jong kind tot ijs kust en de 

Rode Schoentjes, waarin het meisje 20 

Karen gedwongen wordt te dansen 

bij het graf van haar moeder - die interesseerden haar. 

In deze winter las zij geen sprookjes. Op de kamer van haar 

oudere broer - waar het warmer was dan op ieder andere plek 

in huis - spelde zij het boek De Geisha uit. De voorkant van 25 

het boek gaf een houtskooltekening te zien van twee jonge 

vrouwen: Lucille en Amaryllis. De schrijver wilde met hen 

alle twee en liefst gelijktijdig vrijen. Lucille en Amaryllis 

betreurden dit niet. Het meisje wist zeker dat ze dat vreselijk 

zou vinden - omdat overgave alleen één persoon toebehoort. 30 
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Op een zaterdagavond in januari kreeg ze, in de discotheek 

waar ze naar binnen mocht omdat ze zichzelf jaren ouder had 

geschminkt, een drankje aangeboden van een oosters 

aandoende man. Ze had al uren onder het discolicht gestaan, 35 

in een witte bloes en strakke spijkerbroek, maar hij was net 

pas binnengekomen. Hij was 

veel ouder dan zij. Zijn haar 

glansde en het meisje vond zijn 

smalle ogen geheimzinnig. De 40 

manier waarop hij haar een 

drankje gaf, met zijn hand even 

op de rug van haar hand tikkend, 

maakte haar bang. Ze bleef naar 

hem kijken. 45 

Toen ze even later zijn nagels 

zag, zacht glanzend als de bin-

nenkant van een schelp, wist ze 

dat ze met hem mee zou gaan. 

 50 

Om twee uur ’s nachts 

verlieten ze de discotheek. 

Auto’s reden toeterend weg, en 

meisjes lieten zich giechelend in 

armen van vriendjes zakken. De 55 

uitsmijter drukte de pet met de gouden bies op zijn hoofd en 

keek hen na terwijl ze de hoek omsloegen. 

De onbekende man en het meisje liepen zwijgend door de 

binnenstad. Bij elke stap nam haar nieuwsgierigheid toe: niet 

zozeer naar deze man, maar naar zichzelf. 60 

Ze liepen een brug over een grasveld op. Er hing kou in de 

lucht. Het is niet waar dat een mens zijn hitte in je branden 

kan, maar de aanraking van zijn zachte handpalm tegen de 

hare brandde toch. In het door resten gesmolten sneeuw nat 

Abdelkader Benali: ‘Dit is het 

gevaarlijkste verhaal ooit 

geschreven. Alles om me heen 

begon te trillen, toen ik dit 

verhaal las. Het gaat over een 

meisje dat haar ziel ontdekt bij 

een man. De man denkt dat hij 

een lichaam krijgt. De man 

krijgt niets. De man ontmoet 

het meisje; het meisje betovert 

de man. Ze delen het bed met 

elkaar, maar dat is zwak 

uitgedrukt. Ze rukken de 

wereld open. Een ontmoeting 

als deze vindt maar één keer in 

je leven plaats. Ik kreeg er 

droge lippen van. 

Zweetdruppels op de rug. De 

rest voelt dan als naspel.’ 
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geworden gras strekten ze zich uit. Dicht tegen hem 65 

aanliggend, met haar neus in het kamgaren van zijn jas, 

probeerde ze tussen alle vreemde geuren de weg naar een 

vertrouwde geur te vinden. Water drenkte door haar kleding 

heen. Ze begon te klappertanden en het bloed trok weg uit 

haar gezicht. Bezorgd bedacht ze dat haar lippenstift zou 70 

opdrogen en haar oogmake-up zou uitlopen, zodat hij haar een 

kind zou vinden. 

‘Het is te koud hier,’ zei de man. Hij stond op en hielp haar 

overeind. Haar haar was vochtig geworden. Er zat gras op 

haar jas en haar broek. 75 

Hij vroeg of ze met hem meeging, naar zijn huis, en ze zei 

‘ja’, eenzelfde aandrang volgend die haar er in bussen toe 

dreef de doorschijnende velletjes van haar vingers te trekken 

en naar de streepjes van het wellend bloed te kijken. De 

spanning in haar werd groot. Ze had het gevoel te zwellen en 80 

de donkerte van de nacht op te zuigen, als een bloem het zoete 

water. Op het plein in het centrum waande ze zich niet meer in 

een gewone stad - maar in een wereld van glas en steen, 

waarin de man en zij de enige twee warme dieren waren. Het 

zoemende geluid van auto’s, in de verte, leek het geluid van 85 

hommels. Druppels regen begonnen traag naar beneden te 

sijpelen, over haar wangen haar hals in en de wandeling 

duurde en duurde en duurde. 

‘Ben je al lang in Nederland?’ vroeg het meisje uiteindelijk. 

‘Nee,’ zei de man. ‘Twee jaar pas. En ik weet niet of ik 90 

blijf.’ 

Ze draaiden een zijstraat in. Het meisje dacht aan het huis 

van haar ouders, de kamer van haar broer, waar op het bed het 

boek over de Geisha lag. Hoe je daar in die kamer de adem 

van haar moeder kon horen. Haar zusje dat nu slapen zou, met 95 

haar duim vochtig in de mond - en de barbies en het paard op 

de grond. 
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‘Woon je alleen?’ vroeg ze. 

‘Nee.’ De man glimlachte even. ‘Hier is het.’ Ze stonden stil 

voor een blauwe deur en hij haalde de sleutelbos uit zijn jas-100 

zak. Er hingen gekleurde zijden koordjes aan de sleutelring. 

‘Ik leef niet alleen. Er zijn een heleboel mensen boven - we 

zullen stil moeten zijn.' 

Ze volgde hem voorzichtig de donkere trap op. 

Stof van jassen schuurde langs haar koude wangen. De man 105 

stak de sleutel in het slot. 

Het meisje stond achter hem. Over zijn rechterschouder 

keek ze de kamer en het licht in. Links en rechts stonden rijen 

metalen bedden en in elk bed, op een na, zat een man. Er werd 

gelachen en gemompeld, en hun gezichten draaiden haar kant 110 

uit. Met smalle ogen keken zij haar aan. 

‘Welcome!’ groette een van hen. Zijn huid was gelig en 

droog. Hij hield een tijdschrift in de hand. Op de glanzende 

cover lag een naakte vrouw, de benen gespreid, de ogen in 

extase gesloten. 115 

Hij las van rechts naar links en sloeg treiterig op het papier 

terwijl ze langsliep. 

De man hield haar hand vast en leidde haar naar de uiterste 

hoek van de kamer. Voor zijn bed hing een zwart gordijn dat 

was bevestigd aan metalen buizen - als in een ziekenhuis. 120 

‘Niet bang zijn,’ zei hij, terwijl hij het gordijn voorzichtig 

openschoof. Gras viel van haar jas in kleine plukjes op de 

grijze deken. Hij sloot de gordijnen en maakte ze vast met een 

veiligheidsspeld. Er werd harder gelachen in de kamer. 

‘Ze doen niets,’ zei de man, toen ze op het bed zat en de 125 

slagen telde van haar hart. Rustig speelde hij met de vingers 

van haar hand. 

‘Zodadelijk slapen ze en laten ze ons met rust. Er komt hier 

bijna nooit een vrouw.’ 

 130 
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Ze bleven wachten tot de rust weerkeerde en het zachte 

gesnurk te horen was van mensen in een kalme slaap. Er 

brandde een klein lampje. Het stond zo laag dat hun scha-

duwen groot en breed op de muur vielen. Ze voelde zijn hand 

op haar rug. 135 

‘Hoe oud ben je?’ vroeg hij. ‘Veertien? Vijftien jaar? 

Ze gaf geen antwoord. 

‘Je hebt je ouder gemaakt dan je bent.’ 

Ze voelde hoe zijn lippen haar hals naderden en de 

onverwacht felle beet in haar nek, waardoor ze zijwaarts viel 140 

als een schip na een rukwind. 

‘Meisje,’ zei hij. Zijn hand was een vis die onder de stof 

over haar huid naar voren gleed. Hij trok de bloes over haar 

hoofd en zijn nagels tikten tegen haar tepels. Zijn mond zocht 

de hare en zijn tong gleed naar binnen als een oester. Het 145 

speeksel in zijn mond smaakte zoet en lauw. 

Hij had haar onder de dekens geduwd en trok aan de rits van 

haar broek, die bleef haperen tot hij hem stuktrok. 

‘Ik doe het wel,’ fluisterde het meisje. In paniek trok ze zo 

snel ze kon de stugge stof naar beneden. 150 

‘Zacht,’ fluisterde hij. Zijn mond hield een klein stukje van 

haar buik vast. Hij rolde ermee tussen zijn scherpe tanden. 

Ik ken hem niet, dacht het meisje. Het is een vreemde. Ik 

ken hem niet! 

 155 

Deze winter had ze in de warme streekbus naar school al een 

paar keer expres te vroeg op het knopje gedrukt. 

Een keer was ze met haar vader geweest. Toen de deuren 

zich sissend openden, had hij haar gedwongen uit de bus te 

stappen omdat de chauffeur dit van haar verwachten zou. 160 

Met deze man zou het niet anders zijn. 
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‘Je bent zacht, nog. Een echt meisje.’ Bijna verbaasd aaide 

hij haar borsten. ‘Ik vind het mooi dat je wit bent.’ 

Ze was wit. Als ze naar beneden keek leek zijn hoofd een 165 

zwarte steen tussen haar benen. Zijn lippen drukten nu op haar 

schaamhaar en zijn tong gleed traag naar binnen. Ze wilde 

hem tegenhouden. Een onbekende zou... maar een warm en 

donker gloeien maakte haar buik zwaar, haar benen zwaar en 

ze sloot haar ogen - de weg van de hitte nalopend. 170 

‘Doe!' zei ze, verbaasd over haar 

plotselinge begeerte, haar verlangen 

deze hitte vast te houden. 'Doe maar.’ 

Haar bekken drukte zich omhoog en ze 

stak haar handen in het gladde donkere 175 

haar, zijn hoofd steviger naar beneden 

drukkend, alsof ze een noot was, met 

een keiharde bast, en nu de bast 

gekraakt werd, vloeide er kracht en 

woede naar buiten, en een willen, een 180 

willen waar ze bang van werd. 

Zijn strengen haar vielen zwaar over 

haar vingers. 

‘Doe,’ zei ze nog eens, maar hij 

stopte. Ze hoorde gekraak van papier, 185 

geritsel. Zijn elleboog prikte plotseling 

en puntig in haar zij. 

‘Ik ga je binnen,' zei hij, zich over haar buigend, zodat ze 

ingekapseld werd. ‘Je moet niet bang zijn. Niet gillen of 

schreeuwen.’ 190 

Ze zag zijn schouders, waar de spieren zich samenknoopten, 

en het kloppen van de ader in zijn hals. De mond met de volle 

rode lippen. Ze spande haar eigen spieren, maar hij was 

sneller dan ze dacht. Een vlammende witte pijn en een scherp 

gevoel tussen haar benen. Met al haar kracht probeerde ze zich 195 
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terug te trekken, maar zijn mond drukte zich op de hare en zijn 

rug en lenig onderlijf bogen over haar heen als een taai 

vissersnet. 

‘Niet vechten.’ zei hij. ‘Niet vechten.’ 

Maar de pijn, die vlijmender werd, nu ze in paniek al haar 200 

spieren aantrok en haar bekken omhoog drukte om hem weg 

te duwen, maakte haar sterker. Ze bokte zo hevig dat hij uit 

haar schoot. Heupbot ketste tegen heupbot. 

‘Niet doen!’ zei hij. ‘Wat doe je nou. Het gaat toch 

gebeuren!’ 205 

‘Nee!’ zei het meisje, een onverwachte, hevige woede voe-

lend. ‘Jij moet ook vechten.’ 

Hij greep haar bij haar middel en drukte haar terug op het 

laken. 

‘Je bent bang,’ zei hij. ‘Maar je moet niet bang zijn.’ Met 210 

een felle stoot keerde hij terug in haar en duwde zijn vinger-

toppen hard onder haar billen. 

‘Het doet pijn!’ 

Onverhoeds stak ze al haar nagels in het vlees van zijn rug 

en trok ze in rechte lijnen strak naar beneden. Onmiddellijk 215 

zwol de huid onder haar vingers, en ze zag zijn ogen 

samentrekken in pijn. Ze drukte haar mond tegen de zijne en 

beet hard in zijn onderlip. Lauw bloed droop in haar mond. 

Hij keek naar haar met donker glanzende ogen. Er zaten 

zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. 220 

‘Jij moet ook vechten.' 

Er was een drukken, grommen en duwen. Overal waren zijn 

en haar handen en overal trokken haar nagels krassende 

strepen, die zich vulden met rood, maar hij ging niet uit haar 

en het vlammende gevoel tussen haar benen bleef. Al bokte ze 225 

met haar heupen en siste ze woorden die ze nooit eerder had 

gebruikt. 
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Langzaam ebde het branden weg en verdween de zwaarte. 

Hij was nog steeds in haar. Hoewel ze zich voorbereidde op 230 

nieuwe pijn, bewoog hij niet of nauwelijks, of alleen lang-

zaam. Heel rustig. Draaiend. Ineens hoorde ze haar eigen 

gekreun en vloeide ze uit als water op een stenen vloer. Hij 

ging door en bewoog in haar als een jong dier. 

‘Vrouwtje,’ fluisterde hij in haar oor. ‘Nu ben je een 235 

vrouwtje.’ 

 

Het meisje nam haar handen van zijn rug en keek. Het bloed 

van de man zat diep onder haar nagels en er hing een geur om 

hen heen die ze nooit eerder had geroken. Hij had zweet op 240 

zijn schouders en zijn buik bewoog op en neer. Zijn onderlip 

was dik en gezwollen op de plaats waar ze gebeten had. 

Tot haar eigen verbazing was ze niet moe. De pijn was weg 

en ze wist niet of ze blij was, of bang, woedend of trots. 

Hij strekte zich zuchtend naast haar uit. 245 

Ik ben niet moe, dacht het meisje, het witte laken over zich 

heentrekkend. Ik ben niet moe. 

De strepen op zijn rug waren wit en zijn hand zocht over de 

lakens naar de hare, maar ze trok haar hand terug en keek. 

Naar zijn glanzende haar. De donkerte van de nacht. De 250 

scheuren in het gordijn dat met een veiligheidsspeld was 

vastgestoken. Naar de lijntjes geronnen bloed. Zijn pik, die nu 

slap op zijn dijbeen rustte, en die ze nu pas durfde te 

aanschouwen. Het condoom dat langzaam leegliep op het 

laken. 255 

En toen hij was uitgerust en nog eens bij haar binnenkwam, 

drukten haar vingertoppen hard in zijn billen, het ritme 

aangevend waarmee hij haar mocht binnengaan. Ze zette haar 

tanden in zijn hals, snoof zijn geuren op, en drukte haar hand 

om zijn nek, alsof ze een jonge kat vasthad. 260 
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De volgende ochtend spraken ze nauwelijks met elkaar. Hij 

ontwaakte, kuste haar, ging op de rand van het bed zitten en 

kleedde zich snel en geruisloos aan. Het licht van buiten drong 

moeizaam door het raam naar binnen. 265 

‘Waar ga je heen?’ vroeg ze, onder de lakens op de tast haar 

ondergoed zoekend. 

‘Werken,’ zei hij. ‘Ik moet werken. Wat ga jij doen? Zie ik 

je vanavond weer? Kom je vanavond bij me?’ 

‘Nee,’ zei het meisje. ‘Ik kom hier niet meer.’ 270 

‘Je bent een vrouwtje, nu,’ zei hij. ‘Ik heb graag dat je komt 

vanavond.’ 

Maar ze schudde haar hoofd. 

Tien minuten na zijn vertrek, verliet ze de kamer. In de 

bedden sliepen de mannen, rustig ademend, hun ruggen bultig 275 

onder de grijze dekens. De tijdschriften met de exotische 

tekens lagen open op de grond. 

Buiten was het fris, maar de zon scheen al flauwtjes. Ze 

zocht in haar jas naar een buskaart. Ze vond er een en wachtte 

op een bus die haar naar huis zou brengen. 280 

Thuis zat haar moeder achter de koffie. De buurvrouw 

tegenover haar. 

‘En?... Was het leuk bij je vriendin?’ vroeg ze. ‘Zijn jullie 

nog wezen dansen?’ 

‘Nee-ee,’ zei ze. ‘Het was laat. We hadden niet veel zin 285 

meer.’ 

 

Ze verliet de kamer en liep de trap op naar boven. De deur 

van haar broers kamer stond op een kier. Hij was niet thuis-

gekomen. Op zijn bed lag nog steeds het boek van de Geisha, 290 

met de foto van Amaryllis  en Lucille. Hun stevige borsten 

met de tepels tegen elkaar gedrukt. Het meisje deed de deur 

dicht en draaide de sleutel in het slot. Voorzichtig trok ze haar 

kapotte spijkerbroek en haar slipje over haar trillende benen 
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naar beneden. Er zat niet veel bloed op de stof, het was maar 295 

een klein donker vlekje. Het laken in zijn kamer had er erger 

uitgezien. Ze keek naar het vlekje in het katoen en naar haar 

schaamhaar dat krullend omhoogkwam. Ze dacht aan de jonge 

zeemeermin, die haar prachtige zangstem had afgestaan in ruil 

voor echte mensenbenen. De pijn die haar gesneden had, bij 300 

elke stap - en hoe ze schuim geworden was op de zee.  

 

Ze dacht aan de IJskoningin, in de eenzaamheid van haar 

koude woning, waar ieder mensenhart onmiddellijk bevroor. 

Ze dacht aan de engel Gabriël, die in het voorportaal van de 305 

kerk met een vlammend zwaard had gewacht - op het meisje 

dat danste en danste, haar voeten in rode schoenen, over het 

graf van haar moeder, en voort en voort en voort. Totdat het 

zwaard haar de voeten afhakte en ze rust vond. Maar de 

schoentjes kreeg ze niet terug. 310 

‘Ik heb in ieder geval gevochten,’ zei het meisje hardop 

tegen zichzelf, het slipje en de spijkerbroek omhoogtrekkend. 

De koperkleurige tandjes van de rits staken gebogen opzij. 

 

Dit is het titelverhaal van het eerste boek van Manon Uphoff 

(1963), de verhalenbundel Begeerte. Het boek verscheen in 1995. 

Manon Uphoff was toen 32 jaar.  
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ESTHER J. ENDING 

NA VALENTIJN  
 

Als er heel vaak geslagen wordt, dan is het einde zoek. Er is 

wel meer dan het einde zoek, maar ik weet nog wel wanneer 5 

het ongeveer begon. Juan 

woonde zo’n twee jaar bij 

ons. Hij sloeg onze moeder 

af en toe in het gezicht, dat 

waren we wel gewend. Dan 10 

hadden ze eerst ruzie, ging 

het hard tegen hard en 

ineens, vielen er klappen. 

Onze moeder bleef hem dan 

vurig aanstaren, soms 15 

schreeuwde ze boze dingen 

en ze sloeg ook weleens 

terug. Daar schrok hij van, 

dan liep hij kwaad weg, 

knalde de deur achter zich 20 

dicht om een kwartiertje 

later weer binnen te komen alsof er niets aan de hand was, 

behalve dan dat onze moeder hem volkomen negeerde en hij 

dus ook net deed of zij onzichtbaar was. ‘Gaat het met jullie?’ 

vroeg Juan ons dan, en keek ons een voor een aan, met lieve 25 

grote Goofy-ogen. We knikten braaf. Met ons was niets aan de 

hand. 

Storm kreeg als eerste klappen. Dat kwam omdat hij altijd 

wel een smoes had om de afwas niet te hoeven doen en omdat 

hij, als hij ’s ochtends brood sneed, dat alleen voor zichzelf 30 

deed. Dat soort dingen. Onze stiefvader probeerde er met hem 

over te praten, maar Storm vloekte hem dan zijn slaapkamer 
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uit. Op den duur kreeg hij een mep. Onze moeder was daar 

niet blij mee. In de keuken konden we ze horen bekvechten, 

terwijl Storm zich met veel gevloek en getier in zijn kamer 35 

opsloot. Onze moeder zei dat ze niet in geweld geloofde, dat 

ze haar manier van opvoeden had en dat hij zich er niet mee 

moest bemoeien. Juan voerde dan aan dat Storm geen 

discipline had, en dat dit een 

heel belangrijke leeftijd was - 40 

Storm was elf - en dat het 

volkomen misging met die 

jongen. Dat het met ons dezelfde 

kant op ging als niemand er 

werk van maakte. 45 

Ik vond het niet raar dat Storm 

af en toe een mep kreeg, want ik 

zag ook wel dat hij vervelend 

deed. Maar onze stiefvader 

dronk ondertussen steeds meer 50 

en snoof soms ook cocaïne, en 

daar werd hij licht paranoïde 

van. Op een dag sloeg hij ook Ocean, toen deze volgens hem 

iets lelijks had gezegd. Ocean kreeg er een bloedneus van. We 

waren toen negen, Ocean en ik. Toen onze moeder terugkwam 55 

van boodschappen doen en Oceans bloedneus zag, maakte ze 

flink ruzie met onze stiefvader, in de keuken, waarna hij boos 

wegging. Hij kwam niet terug, bijna een week niet. Onze 

moeder miste hem, ze moest vaak huilen, ze bleef op bed 

liggen, en wij begonnen hem ook te missen. Zijn grapjes, zijn 60 

spontane invallen, zijn gevarieerde, intelligente verhalen. ‘Ik 

doe misschien niet veel in het huishouden,’ zei hij ooit tegen 

onze moeder, 'maar ik breng energie in dit huis. Dat is mijn 

inbreng.' Dat was een foute opmerking, wisten we, en onze 

moeder was er heel kwaad om, maar ergens had hij wel gelijk. 65 

Abdelkader Benali: ‘De heldin 

van Na Valentijn heeft er voor 

het begin van haar puberteit al 

een leven vol lichamelijke en 

geestelijke blikschade opzitten. 

Het leven met een 

hippiemoeder en haar Spaanse 

vriend lijkt in eerste instantie 

sprookjesachtig. Esther J. 

Ending zoomt in en laat zien 

dat het beestachtig is. Er wordt 

veel geslagen, gezopen, 

gesnoven en gevochten in dit 

verhaal.’  
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Hij maakte onze moeder rustiger, hij was haar 

kalmeringspilletje. Van Juan mochten er vriendjes blijven sla-

pen, mochten we naar de bioscoop in het dorp. Hij hamerde op 

discipline, maar die munt had een positieve keerzijde. 

‘Kinderen moeten kinderen kunnen zijn,’ stelde hij. Hij vond 70 

onze moeder niet streng genoeg, maar vond tegelijk dat ze ons 

te weinig ruimte gaf. Hij zag het niet zitten dat ze dagenlang 

depressief op bed lag: daarmee was ze een slecht voorbeeld 

voor ons. Misschien wilde hij voorkomen dat we op haar 

zouden gaan lijken - of op hemzelf. In ieder geval was onze 75 

moeder een levenslustiger mens met hem naast haar. 

Juan kreeg ons allemaal het dak op 's avonds om naar de 

sterren en de maan te kijken. Als een van ons hoofdpijn had, 

nam hij ons mee naar de oude waterput achter ons huis, dan 

gooide hij een emmer koud water over ons heen, al was het 80 

winter, om ons daarna in handdoeken gerold voor de open 

haard te installeren met warme chocomel. Als onze moeder 

haar hoofd brak over geldproblemen zei hij weer eens dat je 

ook zonder geld gelukkig kunt zijn. Dan legde hij een groen-

tetuin aan in het veld en mochten we allemaal een eigen 85 

vierkante meter verbouwen. Uiteindelijk werd de groentetuin 

weer vergeten en nam het onkruid het over, maar het ging om 

het idee zei hij. 

Geluk zit hem in het creëren, of dat nu een groentetuintje of 

een aquarelschilderij of een verhaal is. Juan was dan ook de 90 

enige in huis die enthousiast mijn verhaaltjes las - over Flip de 

Haai en Guadalupe de Kater - om er opbouwend commentaar 

op te geven. Hij drong erop aan dat ik zelf ook de tekeningen 

erbij maakte en één keer heeft hij ze zelfs mee naar een 

uitgever genomen, maar die vond mij als schrijfster nog iets te 95 

jong. Toen heeft-ie aan de balie ruzie staan maken en hen net 

als de galeriehouders van zijn eigen exposities beticht van 

discriminatie en onvermogen om talent te herkennen. Voor 
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ons allemaal had hij een toekomst uitgestippeld. Ik zou 

schrijfster en tekenaar worden, Forrest een begaafd muzikant, 100 

Ocean wetenschapper (mocht een carrière als professioneel 

schaker mislukken) en Storm zou het maken in de 

zakenwereld. 

 

Storm kreeg in zijn puberteit driftbuien, maar Ocean was 105 

altijd al een beetje vervelend geweest. Nog voordat Juan bij 

ons introk had Ocean al scherpe tandjes die hij heel venijnig in 

andermans armen kon zetten. Zijn nee-fase, toen hij net leerde 

praten, hield bijzonder lang aan. Wat Juan het meest tergde 

was Oceans ontwikkelde 110 

vermogen dingen stuk te maken 

zonder duidelijke aanleiding. 

Planten in de tuin, zoals onze 

geraniums en rozen, werden door 

Ocean tot magere stammetjes 115 

kaalgeplukt. Als het zijn beurt 

was de open haard aan te maken, 

gebruikte hij hier dikwijls onze 

boeken voor - omdat het 

specifieke boek hem niet aanstond, of omdat hij geen zin had 120 

buiten sprokkelhout te zoeken, of gewoon uit pure 

baldadigheid. Meer dan eens heeft hij een gammele stoel of 

ander wrakkig meubilair op het dak tot brandhout verwerkt 

omdat hij ‘niet tegen gammele dingen’ kon. 

Storm en Ocean kregen steeds vaker klappen. Forrest hield 125 

zich stil en deed wat er van hem verlangd werd. De eerste keer 

dat hij een dreun kreeg was omdat hij samen met Storm 

sinaasappels had gestolen en gepakt werd door de eigenaar, 

een nukkige boer, die een hartig woordje met onze ouders 

kwam wisselen. Onze stiefvader sloeg de jongens waar de 130 

boer bij was en stuurde ze naar hun kamer. De boer knikte 

‘Juan, de stiefvader is een 

ingewikkelde vent. Hij wil 

liefde geven, maar zijn losse 

handjes en zijn kwade humeur 

zijn hem steeds voor. Er huist 

een duivel in hem. Ook de 

moeder is slachtoffer van deze 

demon. Dit verhaal gaat over 

het leven met de duivel.’ 
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tevreden. De volgende keer kregen ze een kogel in hun reet, 

waarschuwde hij. Onze moeder vond het niet prettig dat er 

geslagen werd. Maar Juan was niet onder de indruk van haar 

protest. Beter nu een mep dan straks een kogel in je reet, was 135 

zijn stelling. 

Er waren van die dagen dat Ocean en ik elkaar kriskras door 

het huis achternazaten, en volgens onze moeder zelfs de buren 

- die een halve kilometer verderop woonden - ons konden 

horen. We maakten vooral kabaal over onze slaapkamer. Ik 140 

had bijvoorbeeld een slakje als huisdier, Slome Jan, die ik elke 

dag vers gras gaf en die soms, tot Oceans consternatie, langs 

zijn kant van de gekalkte muren rondreisde. Dan dreigde 

Ocean zout op Slome Jan te strooien en werd ik hysterisch. 

Met krijt trokken we precies halverwege de kamer een grens, 145 

maar hierdoor kreeg ik de deur, zodat Ocean een grote sprong 

moest maken om aan zijn kant te belanden. Op een dag 

hebben we zelfs grote stenen het huis binnengesmokkeld met 

de bedoeling een muur te bouwen tussen onze bedden in. Op 

zulke dagen stuurde Juan ons naar de schapenstallen achter 150 

ons huis. 

Deze stallen, twee kamers van vier vierkante meter met een 

laag plafond van hanenbalken, waren van de huisbaas, maar 

omdat hij nog meer stallen had kwam het niet vaak voor dat er 

schapen huisden. Dat nam niet weg dat het er vreselijk stonk, 155 

want in een zo goed als afgesloten ruimte - op één gat zo groot 

als een voetbal na hadden de muren van opeengestapelde 

stenen geen enkele opening - kan de geur van schaapjes 

jarenlang blijven hangen. De versleten houten staldeur sloot 

Juan aan de buitenkant af. ‘Komen jullie hier maar tot 160 

bedaren,’ zei hij dan. Die deur kon je ongetwijfeld met één 

trap open krijgen, maar dat durfden we niet, want Juan kwam 

weleens spieken. Dan loerde hij tussen de kieren van de deur 

en vroeg hij of we al waren uitgeraasd. ‘Ja zeker,’ riepen we 
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dan tegelijkertijd. Als hij een goede bui had mochten we eruit, 165 

zo niet, dan moesten we nog een halfuurtje blijven zitten. Het 

is een paar keer voorgekomen dat hij ons vergat zodat we na 

zonsondergang nog in die stallen zaten. Dan was hij 

bijvoorbeeld op stap gegaan en had hij niemand verteld dat wij 

stalarrest hadden. Tegen de schemering hadden de muggen en 170 

vlooien ons goed te pakken gehad en werd de ruimte zo 

verstikkend dat we om beurten voor de kleine opening naar 

frisse lucht hapten. Met een beetje geluk werd onze 

afwezigheid rond etenstijd opgemerkt, maar als onze moeder 

migraine had moest iedereen voor zijn eigen maaltijd zorgen. 175 

Zodra het echt donker werd wisten we zeker dat Juan weg was 

en bonkten we tegen de muur die aan onze keuken grensde, 

net zo lang tot iemand ons kwam bevrijden. 

Ik vond de stallen ondanks de ongemakken van stank en 

insecten zo erg nog niet. We waren dan in ieder geval een eind 180 

uit Juans buurt, en als hij ons daar opsloot was hij uiteraard 

niet bepaald vrolijk. Maar Ocean had last van claustrofobie. 

Hij beende van muur tot muur tot ik er helemaal gestoord van 

werd en hem verhalen ging vertellen om hem rustig te krijgen. 

Ik vertelde hem sprookjes uit boeken die hem normaliter niet 185 

interesseerden; soms verzon ik mijn eigen sprookjes. Wanneer 

hij enigszins gekalmeerd was deed hij mee. Hij vertelde me 

over oude beschavingen, over de Soemeriërs, Babyloniërs, de 

Hethieten en de Perzen. Hij vertelde me hoe de Romeinen hun 

wegen bouwden, hij leerde me de geschiedenis van het 190 

christendom, jodendom, de islam en het boeddhisme. Hij 

leerde me de namen van Griekse goden, hij legde geduldig uit 

naar welke heidense goden onze weekdagen genoemd zijn. Op 

zo’n middag vertelde hij me over de Noorse Freya, godin van 

liefde en vruchtbaarheid. Zij en haar broer Freyr, vertelde 195 

Ocean, waren kinderen van Njord, god van de zee. Ik stelde 
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me Freya voor als een heel mooie vrouw met glanzend haar, 

de kleur van zeewier. Ze werd mijn godin. 

 

’s Middags na school gingen Ocean en ik soms naar de kerk. 200 

Dat deden we stiekem, want onze ouders vonden de kerk een 

gevaarlijk instituut, en daarbij kwam dat onze moeder al heel 

wat te stellen had gehad met de bijbelse waanbeelden van 

onze biologische vader. 

Het kerkje was aan de buitenkant wit, met hier en daar 205 

een zwart kruis. Vanbinnen was het één en al pracht en 

praal, goud en zilver, met kleurrijke wandschilderingen en 

weelderige beelden van belangrijke heiligen. Ocean waar-

schuwde me dat ik me niet moest laten overdonderen, dat de 

katholieke Kerk het een en ander op z'n kerfstok had. Zo 210 

vertelde hij hoe middeleeuwse priesters die eclipsen konden 

berekenen, het volk vóórhielden dat God de zon zou doen 

verdwijnen tenzij ze de Kerk geld gaven, zodat wanbetalers 

tijdens de eclips zodanig in paniek raakten dat ze hun hele 

hebben en houwen overdroegen. Maar de kerkse stilte sprak 215 

ons allebei erg aan. Af en toe gaf de koster, een vriendelijke 

oude man, ons een kaarsje om aan te steken. 

Terwijl Ocean door de ruimte wandelde en voor de zoveelste 

keer de muurschilderingen bewonderde, bad ik stilletjes tot de 

godin Freya. In een huis van god - zo noemde de koster de 220 

kerk - zijn andere goden natuurlijk meer dan welkom, dacht 

ik, dus ik stelde me voor dat Freya mijn gebeden geduldig 

aanhoorde. Ik bad voor goede cijfers op school en dat ik 

populair zou zijn. Ik bad vooral dat Juan niet ‘ziek’ zou 

worden, dat er geen ruzie zou komen thuis. Daar stelde ik dan 225 

iets tegenover, zoals: 'Indien er vanavond geen ruzie komt, zal 

ik de hele week mijn kamer opruimen.’ Als er die avond dan 

toch ruzie kwam, bedacht ik dat Freya méér terug verwachtte 

dan alleen een schone kamer. Dan bad ik de volgende dag 
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opnieuw. 'Indien er vanavond geen ruzie komt, zal ik niet 230 

alleen de hele week mijn kamer opruimen maar ook elke 

avond om zes uur stipt mijn huiswerk doen.’ Tot verbazing 

van mijn familieleden trok ik dan om zes uur de 

slaapkamerdeur achter me dicht, met onder mijn arm een 

stapel schoolboeken. Ik ging net zo lang door met bidden en 235 

beloven totdat er thuis weer een rustige periode aanbrak. Dat 

kon soms lang duren. Niet-begrijpend keek mijn familie toe 

hoe ik na school uit eigen beweging de afwas deed, de vloer 

veegde, de badkamer sopte en de planten water gaf. Ik had alle 

vertrouwen in Freya, al vond ik wel dat ze soms onredelijk 240 

veel van mij verlangde. Zo liep ik op een gegeven moment 

twee weken voor op mijn lesschema en was ik thuis zo druk in 

de weer dat ik last kreeg van eczeem. 

 

‘Net als waar het mijn levenspartner betreft,’ zei Juan voor-245 

dat Pillow geboren werd, 'neemt een wijs man een kind als 

aanvulling op zijn leven en niet als invulling.’ Mooi gezegd, 

maar dat eerste jaar na haar geboorte maakte ‘aanvulling’ 

Pillow hem behoorlijk onrustig. Ze krijste het hele huis bij 

elkaar, en onze moeder, die volgens de dokter aan een post-250 

natale depressie leed, was maandenlang bedlegerig. Van Juan 

werd verwacht dat hij het huishouden op zich nam. Met een 

fles wijn binnen handbereik verwisselde hij Pillows luiers, 

‘proetie-proetie-proetie’ zei hij dan in Pillows naveltje, maar 

tussendoor vloekte hij zich een ongeluk; dat de stank hem 255 

duizelig maakte, dat-ie doof werd van het gejammer, dat  hij, 

net als onze moeder, op het randje stond van een depressie. 

En nu zij diverse werkzaamheden had opgegeven, moest hij 

bovendien voor geld zorgen. Even heeft hij in een bar 

gewerkt, maar al snel had hij ruzie met zijn baas en kon hij 260 

vertrekken. Zo verging het hem ook in een winkeltje - hij 

voelde zich te intellectueel, zei hij, om achter een toonbank te 
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staan - en nadat hij als afwasser bij een pizzeria werd 

ontslagen, besloot hij alleen nog arbeid te verrichten waarvoor 

hij was opgeleid en volgens hemzelf in de wieg gelegd: kunst. 265 

Het Eendje werd volgeladen met tekenpapier en penselen en 

onze vermoeide, humeurige moeder reed Juan naar toe-

ristische boulevards waar hij portretten van vakantiegangers 

tekende: hij had zelf geen rijbewijs. In de namiddag mochten 

wij soms mee om hem op te halen. Omdat portrettekenen nooit 270 

zijn beste kunstje was geweest, gebruikte hij als 

lokvoorbeelden fotoportretten van Romy Schneider en Marlon 

Brando, gemaakt door een vriend van hem van de 

kunstacademie, 

Na zo’n dag werk was hij dolblij om ons te zien, maar 275 

meestal mochten we hem niet storen omdat hij nog met een 

klant bezig was. Met stil verdriet stelde ik dan vast dat het 

portret waar hij op dat moment aan werkte helemaal niet leek. 

Degene die getekend werd kon dat nog niet zien, die zat rustig 

op een stoel in het wilde weg te glimlachen, maar ik gluurde 280 

angstig naar de omstanders, de eventuele echtgenoot of 

familieleden die bedenkelijk toekeken, soms met opgetrokken 

lip alsof ze in gedachten mee tekenden. Ik wilde dan dat ik 

kon toveren, dat het portret precies op de klant zou lijken, dat 

ze hem met veel gejubel zouden bedanken. Maar meestal 285 

trekken ze hun portemonnee met wat ik mij voorstelde als 

ambivalente vriendelijkheid. 

Omdat hij met dat portrettekenen niet genoeg verdiende om 

ons te onderhouden, dealde hij soms een beetje cocaïne. Het 

stelde niets voor, verzekerde hij onze moeder. Het ging om 290 

minimale hoeveelheden. Het was uiteraard onontbeerlijk dat 

hij zelf af en tee een snuifje nam, want hij moest wel zeker 

weten of hij goed spul verhandelde. Zijn clientèle bestond 

voornamelijk uit feestvierende toeristen, wat betekende dat hij 

zelf ook de feesten af moest. 295 
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Steeds vaker was hij 's avonds op pad. Dan kwam hij 

dronken thuis en gingen Storm, Forrest, Ocean en ik naar onze 

kamer, want door de drank en cocaïne werden zijn buien 

heftig en onvoorspelbaar. Je wist nooit welke kant de wind op 

zou waaien. Soms kwam hij uitgelaten thuis met confetti op 300 

zijn jas, dan had hij duizend-en-een grappige anekdotes te 

vertellen, of als we al sliepen, zong hij ons allemaal wakker en 

fantaseerde hardop over het huis dat we ooit zouden bouwen, 

een heel groot huis met elektriciteit en slaapkamers voor 

iedereen. Maar andere keren hoorde je alleen de voordeur, en 305 

dan wist je dat het niet goed zat. Als ik dan ’s nachts naar het 

toilet moest, dat zich buiten ons huis bevond, sloop ik op mijn 

tenen de slaapkamer uit en draaide ik als een dief het slot van 

de voordeur om. Met voorovergebogen hoofd zat Juan tot de 

vroege ochtenduurtjes aan tafel, zijn armen om een fles drank 310 

alsof het zijn net geboren ‘aanvulling’ was. Het kleinste 

geluidje, het gekraak van de deur of een stootje tegen een stoel 

kon de demon in hem doen ontwaken. Ik zeg met nadruk kon, 

want je wist het nooit, je kon je er nooit op voorbereiden; waar 

hij de ene keer om kon lachen werd hij een andere keer razend 315 

om. 

 

Later zouden psychologen mij vragen of de angst voor een 

dreun allesoverheersend was. Maar daar ging het niet zozeer 

om, het ging me om het vooruitzicht dat die kwade geest Juan 320 

weer in beslag zou nemen. De verstekeling was ons aller 

vijand, ook die van Juan. Het viel me op dat Juan gewicht 

verloor. Hoe vaker de demon bezit van hem nam, hoe kleiner 

en ieler zijn lichaam leek te worden - een lichaam dat ooit had 

doen denken aan de David van Michelangelo. Hij teerde weg, 325 

van binnenuit. 

Ik wilde hem graag blij zien, ik wilde dat hij lachte en lieve 

dingen zei en mij leerde schilderen, dat hij net als vroeger met 
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Ocean schaakte en met Forrest gitaar speelde, ik wilde dat hij 

teruggetoverd werd in de man die hij toen was. Maar de 330 

verstekeling sloeg steeds vaker toe. Dan liep er een vreemde 

door het huis met Juans gelaatstrekken en donkere ogen, maar 

zonder Goofy-uitdrukking, een man die dingen deed en zei die 

Juan nooit zou zeggen of doen. Deze demon kon niet 

schilderen, tekenen, gitaar spelen en filosoferen, hij wist niets 335 

van sterren en natuurverschijnselen 

af, hij wist niet eens dat ik eigenlijk 

Beestje heette. 

Hij werd steeds gewelddadiger, 

steeds wreder. Er kwamen nu ook 340 

dokters aan te pas, bijvoorbeeld om 

een snee boven Oceans oog te 

hechten of Storms gebroken kaak te 

repareren. Onderweg naar de dokter 

of het ziekenhuis bekvechtten onze 345 

ouders om wat ze gingen zeggen, 

welke smoezen ze al dan niet eerder 

gebruik hadden. Toch had zo’n ritje 

naar de dokter of het ziekenhuis een 

prettige keerzijde. Het waren van die 350 

schaarse momenten dat je met 

opluchting kon voorspellen dat de kwade geest spoedig Juan 

zijn lichaam terug zou geven. 

Ik herinner me dat ik een keer, na zo’n ritje, ’s nachts wak-

ker werd en Juan in de tuin zachtjes hoorde grienen. Ik wist 355 

waarom hij huilde. Hij huilde omdat hij onderhand wel 

doorhad dat een verstekeling het van hem overnam, elke dag 

een stukje meer, elke keer iets langer. Ik wilde hem troosten 

maar onze moeder, die ook wakker was geworden, zei dat ik 

hem maar moest laten. 'Hij kan alleen zichzelf helpen,’ 360 
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vertrouwde ze me toe: "Laten we maar hopen dat hij dat doet 

voordat hij ons allemaal stukmaakt, inclusief zichzelf.’ 

‘Maar waarom doet hij dat dan, ons stukmaken?’ 

‘Ik weet het niet. lieverd. Ooit werd hij zelf stukgemaakt, en 

dat kan hij blijkbaar niet loslaten.’ 365 

Ze was heel lief voor mij die nacht, ik mocht bij haar in bed 

slapen, ze kriebelde over mijn rug en zei dat het allemaal goed 

zou komen. 

 

Mijn gebeden namen een andere toon aan. Deals op da-370 

gelijkse basis maakte ik niet meer met Freya. Als zij Juan 

beter zou maken, zou ik de rest van mijn leven elke dag naar 

de kerk gaan om haar te vereren. Verlangde ze iets anders van 

mij, dan moest ze me dat maar laten weten - ik was tot 

praktisch alles bereid. Als het maar ophield. 375 

 

Pillow zou hij nooit pijn doen. Daar heb ik nooit aan ge-

twijfeld, en onze moeder ook niet, denk ik, want ik kan me 

niet herinneren dat ze Pillow ooit naar haar kamer bracht, of, 

toen ze iets ouder was, fluisterend wegstuurde, zoals ze bij ons 380 

deed als ze voelde dat er klappen konden gaan vallen; hij zou 

haar niet slaan terwijl ze zo klein was. 

Lange tijd gold dat ook voor mij. De eerste klap die ik kreeg 

was dan ook niet direct naar mij gericht; het ging hem om 

onze moeder. Ik was net elf toen dat gebeurde. De jongens 385 

waren er niet. Storm en Forrest waren gaan kamperen. 

Aanvankelijk mocht Ocean niet mee. maar toen hij bij de deur 

klaarstond met een rugzakje, zijn geliefde zakmes en een 

vishengel, konden ze geen nee zeggen. 

Pillow lag in bed te slapen, ik was mijn huiswerk aan het 390 

maken toen ik onze ouders  in de woonkamer hoorde 

schreeuwen. Dat was ik wel gewend, ik deed zoals gewoonlijk 

mijn best me er niets van aan te trekken. Maar toen hoorde ik 
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de deur keihard dichtknallen en ging ik toch maar kijken. 

Onze moeder stond trillend bij de deur. Ze was bezig hem af te 395 

sluiten. 

‘Zo is het genoeg!' riep ze schel. 'Hij komt er niet meer in.’ 

Ze keek op me neer en begreep wat ik zag: haar bloedneus. 

‘Ja, je ziet het,’ riep ze. ‘hij is weer helemaal buiten zichzelf. 

Die verdomde cocaïne van hem, daar komt het door. Cocaïne 400 

en drank, begin daar maar nooit aan, hoor je me?’ 

Ik knikte. Ik wist ondertussen wel wat cocaïne was, ik zag 

Juan vaak met zijn spiegeltje en poeder in de weer, al deed hij 

zijn best discreet te zijn, op het dak bijvoorbeeld, of op de wc. 

Maar ons huis was zo klein dat je elkaar toch altijd 405 

onverwachts weer tegenkwam. 

Ik ging naar de keuken om een stukje wc-papier te pakken, 

voor de bloedneus van mijn moeder. En toen hoorde ik een 

hels kabaal. Juan probeerde de deur in te trappen. Wat me 

vooral angstig maakte was de hysterie van mijn moeder. Ze 410 

rende naar mijn en Oceans slaapkamer, gooide ons raam open 

en begon heel hard om hulp te roepen. Nogal zinloos, want 

naaste buren hadden we niet en het was al na tienen, dus 

toevallige wandelaars op de nabijgelegen weg kon je om deze 

tijd niet verwachten. Ik geloof niet dat ik haar ooit zo bang 415 

gezien heb. Ik moet het haar nageven: ze is niet bang uit-

gevallen, ik heb haar Juans klappen vaak met geheven hoofd 

zien aanvaarden, of bij vlagen zelfs terug zien meppen. 

Maar nu hoorde ik wat zij gehoord  moest hebben: tussen 

het kabaal door, de vervormde stem van Juan die keer op keer 420 

riep: ‘Ik maak je af!’ 

Ik begaf me naar mijn slaapkamer en schreeuwde met haar 

mee, zo hard ik kon. Het kabaal hield aan, Juan was niet van 

plan op te geven. Het was natuurlijk ook zijn huis. Maar de 

man die tegen onze deur aan trapte, dat was Juan niet, dat was 425 

de demon die zich meester van hem had gemaakt. Toen de 
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deur het uiteindelijk begaf, was het ook niet Juan die het huis 

binnenliep maar de demon. En dat wij zo om hulp hadden 

lopen schreeuwen, had precies de verkeerde snaar 

aangeslagen. Zijn ogen waren groot en hels, maar hij zag mij 430 

niet eens, hij keek recht over mij heen naar mijn moeder, die 

hem op wankele benen in de woonkamer tegemoetkwam. 

‘Toe,’ huilde ze. ‘Niet doen nu. Rustig nu. Pillow ligt te 

slapen.’ 

Pillow lag in hun slaapkamer, ze had geen kik gegeven. 435 

Pillow werd nergens wakker van, je kon haar gerust naast een 

loeiende generator neerleggen. 

Op de kast naast Juan stond een spuitbus, een vliegenspray; 

we hadden voortdurend last van vliegenplagen. Daar klemde 

hij zijn vingers omheen, en voordat onze moeder nog iets kon 440 

zeggen sprayde hij de hele bus leeg in haar gezicht. 

Vliegenspray is venijnig spul weet ik nu. Je bent in ieder geval 

tijdelijk blind. Onze moeder slaakte een ijselijke kreet die 

omsloeg in klagelijk gejammer; ze had niet door dat hij met 

zijn andere hand een brandende kaars pakte, met de 445 

onmiskenbare bedoeling de vlam naar haar gezicht te brengen. 

Met heel mijn lichaam heb ik me op hem gegooid. Maar hij 

was zoveel groter en sterker dat hij niet omviel; hij sloeg me 

van zich af met zijn vrije hand, zo hard dat ik met een smak op 

het vloerkleed belandde. De kaars had hij nog steeds in zijn 450 

linkerhand. 

Onze moeder wreef in haar ogen, onverstaanbaar jamme-

rend. 

De kaars ging weer richting haar gezicht. 

Deze keer pakte ik het anders aan. Juan had een koperen 455 

ketting om zijn nek, een zwaar ding was dat, met een Azteeks 

medaillon eraan. Met mijn hele gewicht ben ik daaraan gaan 

hangen en toen verloor hij even zijn evenwicht. De ketting 

sneed in zijn hals en brak, het medaillon kletterde op de grond. 
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In de seconden die daarop volgden, wist ik mijn moeder het 460 

huis uit te trekken. Ik trok haar de tuin uit, het veld in. Heel 

hard hebben we gerend, af en toe struikelde ze en moest ik 

haar op de been helpen. Pas een kilometer verder liet ik haar 

even uitrusten, achter een boom. 

‘Pillow,’ snikte ze. ‘Pillow is nog in huis.’ 465 

Maar ik wist dat hij Pillow niets zou doen, en ik wist dat 

mijn moeder dat ergens ook wel wist. 

Toen we weer thuis kwamen - hoeveel uren er voorbij waren 

gegaan weet ik niet - lag Juan al te slapen. Mijn moeder legde 

Pillows wieg in mijn slaapkamer. We sliepen samen, mijn 470 

moeder en ik, in mijn houten bedje, heel dicht tegen elkaar 

aan. 

 

De volgende dag ruimde ik de scherven op in de tuin terwijl 

onze stiefvader van een afstandje toekeek. ‘Ooit zul je 475 

begrijpen,’ zei hij, ‘wat machteloosheid met mensen kan 

doen.’ Hij kwam een stap dichterbij en in een reflex week ik 

achteruit. Even kruisten onze blikken elkaar. Hij was ge-

schrokken, gepijnigd, hij was weer Goofy, en hij begreep er 

zelf niets van. 480 

Ik beloofde mijn moeder dat ik het aan niemand zou ver-

tellen. ‘Als Storm het weet, gaat het helemaal mis,’ zei ze. ‘Je 

mag het hem niet vertellen, en ook Forrest niet. Je kunt het 

beter tegen niemand zeggen, want mensen begrijpen dit soort 

dingen niet. Je bent veel te jong, dit hoor je niet mee te maken, 485 

maar je moet je groothouden. Lieverd, je moet het uit je hoofd 

zetten, je moet het vergeten.’ 

Loslaten. Ik deed mijn best het te leren. 

 

‘Jij gaat niet mee,’ zei de demon. Maar ik zat al achter in ons 490 

Eendje naast Ocean, we klampten ons aan elkaar vast alsof ons 



44 

 

leven ervan afhing. Ik was niet bang voor de demon, ik was 

vooral heel erg kwaad. 

‘Toe Rain,’ probeerde onze moeder, ‘maak geen scène nu. 

Ocean moet direct naar het ziekenhuis.’ 495 

Ocean naast mij gaf geen kik. Hij bloedde als een rund en 

het kan niet anders dan dat hij verging van de pijn - zijn neus 

was gebroken, dat kon je zien - maar hij hield zijn tanden op 

elkaar.’ 

‘Júllie maken een scène.’ schreeuwde ik door het raampje. 500 

‘Laten we gaan nu, hij heeft heel veel pijn, ja!’ 

Onze moeder nam opgelaten plaats achter het stuur. Er restte 

mijn stiefvader niets dan ook in te stappen. Het regende. Het 

asfalt zat vol donkere plekken en de bergen aan de horizon 

verdwenen in een grijze waas. Oceans vingers knepen de huid 505 

van mijn arm samen. 

‘Ik ga de dokter vertellen wat er gebeurd is,’ zei ik tegen 

onze moeder. Ik zei het in het Nederlands opdat onze stief-

vader het niet kon verstaan. ‘Deze keer ga ik de waarheid 

vertellen, het kan me niks schelen.’ 510 

‘Als iemand het vertelt, doe ik het,’ snauwde onze moeder. 

‘Maar als je het níet zegt, zeg ik het.’ 

‘Als jij je mond nu niet houdt kun je uitstappen, je broer 

naast je voelt zich al ellendig genoeg zonder dat jij nu een 

scène gaat schoppen.’ 515 

‘Mijn broer vóélt zich zo ellendig omdat die klootzak naast 

je hem geslagen heeft.’ 

Klootzak, dat woord begreep onze stiefvader onderhand. 

‘We spreken Spaans als we met z’n allen zijn,’ zei hij streng. 

De demon glinsterde nog in zijn ogen, maar ik was niet bang 520 

voor hem, ik zat achterin en hij kon me niets maken. Boven-

dien gingen we naar het ziekenhuis. Hij was niet zo gek dat hij 

niet begreep dat-ie zich nu gedeisd meest houden. 

‘Ik zei dat je een klootzak bent,' vertaalde ik voor hem. 
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‘Ik wil dat je ophoudt nu,' riep onze moeder. 525 

‘En jij bent een hysterica,' zei ik tegen haar. 

‘Weet je,’ zei onze stiefvader, 'voor dat soort uitspraken ben 

jij nog veel te jong.’ 

‘Ach man,’ riep onze moeder. 'Hou jij ook je mond alsje-

blieft?’ Ze keek in het achteruitkijkspiegeltje naar Ocean. Hij 530 

kneep nog harder in mijn arm. Onze moeder richtte haar ogen 

op mij. ‘Als jij het straks vertelt zijn we nog verder van huis, 

als je dat maar goed in je oren knoopt. Dan draait Juan de bak 

in en moeten jullie naar een kindertehuis en heb je pas echt 

een probleem.’ 535 

‘Wat zei je?’vroeg Juan, die zijn naam had horen vallen. 

‘Alles is beter dan dit,’ zei ik, ‘laat ons maar lekker naar een 

kindertehuis gaan.’ 

Juan schudde zijn hoofd. ‘Je weet niet wat je zegt. Als je 

denkt dat je het bij ons slecht hebt, moet je vooral naar een 540 

kindertehuis gaan.’ 

‘O ja? Misschien hebben ze daar nog een plekje voor je, 

misschien kun je daar gaan solliciteren. Dan werk je tenminste 

en zijn wij van jouw boze buien verlost. Ga weeskindertjes in 

elkaar slaan, bullebak die je bent.’ 545 

Onze moeder keek onze stiefvader met donkere ogen aan. 

‘Zie je nou wat je met ons doet?! Luister naar dat kind, dat is 

wat je van ze maakt, dat is wat ervan terechtkomt met je 

gedisciplineerde opvoeding. Leuk hoor, dat ik mijn kind zo 

hoor praten.’ 550 

Ze hadden allebei zowaar tranen in hun ogen, dus toen hield 

ik mijn kop maar even. Het was Ocean die als eerste sprak, 

toen we de oprit van het ziekenhuis opreden. Hij sprak 

gorgelend, nauwelijks verstaanbaar. ‘Ig he liever nie da we he 

zeggen.’ 555 

Terwijl Ocean opgelapt werd. kwam een dokter met onze 

ouders praten. Hij nam ons mee naar een onderzoekskamertje 
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waar hij tegenover hen ging zitten, met een stapeltje for-

mulieren voor zich op tafel. Ik zat wegens plaatsgebrek op het 

onderzoeksbed. 560 

De dokter vroeg wat er gebeurd was. Onze stiefvader nam 

het woord. Hij zei, tot mijn verbazing: ‘We hebben handge-

meen gehad. Dat is uit de hand gelopen, hij viel heel onge-

lukkig tegen een muur.’ 

De dokter liet zijn John Lennon-bril een stukje zakken. 565 

‘Hebben jullie vaker handgemeen?’ 

‘Nee,’ zei Juan, maar zelfs een idioot had de trilling in zijn 

stem kunnen waarnemen. ‘We hebben weleens ruzie na-

tuurlijk, maar niet op deze manier.’ 

De dokter nam zijn formulieren door. ‘Een halfjaar geleden 570 

waren jullie hier voor iets anders. Een van jullie zonen - 

Storrem - had een gebroken kaak.’ Het brilletje zakte nog iets 

lager. ‘Kwam dat óók door handgemeen?’ 

De stilte die daarop volgde werd onderbroken door een 

zuster die de kamer binnenkwam; ze had de dokter voor iets 575 

nodig. De dokter excuseerde zich en verliet de kamer. Juan 

keek onze moeder aan met een blik van ‘mea culpa’ en zij 

keek terug met een blik van ‘tua culpa’. 

‘Nou, wat doen we?’ zuchtte ze vermoeid. Ze zag er oud uit 

opeens, maar misschien kwam dat ook door het witte tl-licht. 580 

Juan haalde zijn schouders op. Met zijn ellebogen op tafel 

begroef hij zijn gezicht in zijn handen. ‘Ik weet het niet meer.’ 

‘We zeggen niks,’ zei onze moeder. ‘Maar dit is de al-

lerlaatste keer dat we naar dit ziekenhuis komen.’ 

Ik schopte met mijn benen tegen de stangen van het bed. ‘O 585 

ja? Wat ga je de volgende keer doen? Onze neuzen scheef 

laten groeien?’ 

Juan draaide zich om, zijn ogen waren betraand. ‘Rain, 

meisje, luister. Ik ben niet blij met wat er gebeurd is, maar als 
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we het vertellen gebeuren er ergere dingen, voor jullie bedoel 590 

ik, en dat wil ik niet.’ 

‘Ik ook niet,' zei onze moeder. Ze keek naar de muur. 

Op mijn onderzoeksstoel zat ik hoger dan zij, en zo voelde 

ik me ook. Ik voelde me een wolkenkrabber hoger. Vanaf een 

heel grote afstand keek ik omlaag naar deze twee onhandige, 595 

vermoeide kinderen. Ze wilden ons beschermen, zeiden ze, 

maar ze hadden onze bescherming nodig, niet andersom. 

‘Goed, dan zeggen we het niet,’ zei ik uiteindelijk. ‘Voor 

deze keer nog. Maar Ocean krijgt wél zijn zaklamp.’ Dat wil-

de hij al heel lang, een waterproof zaklamp om in 600 

onderwatergrotten schatten van piraten te zoeken. 

Mijn twee vermoeide kinderen keken me verdrietig aan. 

 

Het was middag, na vieren in ieder geval, want dan pas kwa-

men we uit school. Ik zat achter het stuur, Ocean zat naast mij. 605 

We zaten in het rode Eendje, voor de witte buitenmuren van 

ons huis. Juan en onze moeder lagen te slapen, een 

middagdutje, want Pillow had de hele nacht liggen huilen 

vanwege een oorontsteking. 

‘Het is belangrijk te kunnen autorijden,’ zei ik tegen Ocean. 610 

‘Ik bedoel, stel dat er opeens een bosbrand uitbreekt. En mams 

wordt op een of andere manier uitgeschakeld, bedwelmd door 

de rook bijvoorbeeld.’ 

‘Juist,’ zei Ocean. Ik weet niet of hij echt luisterde want hij 

had een van Juans Caballero’s aangestoken en was druk bezig 615 

cirkeltjes van rook uit te blazen. 

We waren elf. Ocean rookte af en toe, omdat het cool was 

om cirkeltjes te kunnen blazen. Het Eendje was daarvoor een 

goede plek, want die stonk altijd al naar rook. 

Ik had mijn hand op de autosleutels. Die zaten in het con-620 

tact. ‘Want stel nu dat dat gebeurt. Ik bedoel, Juan heeft niet 

eens een rijbewijs, dus daar zijn we dan mooi klaar mee.’ 
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‘Juist,’ knikte Ocean tussen twee cirkeltjes door. ‘Maar doe 

wel voorzichtig, oké?’ 

‘Oké.’ Ik drukte met mijn voet het gaspedaal in, zo diep 625 

mogelijk, en draaide de sleutel om. Wat ik niet wist was dat de 

handrem stuk was, en dat het Eendje daarom in z’n één stond. 

Met een enorms klap vlogen we tegen de muur van Storm en 

Forrests slaapkamer aan. Afgezien van de koplampen bleef de 

schade beperkt. Ocean had zijn veiligheidsgordel niet om, dus 630 

die hield er een bloedneus aan over. 

Weldra had ook ik een bloedneus, want Juan en onze moe-

der waren op slag wakker geworden, Roken én autorijden, 

daar krijg je boze ouders van. Maar dat het zo uit de hand liep, 

had vooral te maken met het feit dat Juan de hele nacht op was 635 

geweest, en dat-ie vanwege Pillows gekrijs veel had gesnoven 

en gedronken en een ongelooflijke kater had. De vorige avond, 

voordat Pillow die oorontsteking kreeg, hadden Juan, Ocean, 

Forrest en ik nog spelletjes gespeeld, schaken en mens-erger-

je-niet. De man die door de knal wakker was geworden, was 640 

niet de Juan van de avond daarvoor. 

Onze moeder stond jammerend in de deuropening terwijl hij 

ons alle hoeken van de kamer liet zien. Toen ik nogal 

ongelukkig tegen een muur aan kwam, kreeg ik een snee 

boven mijn wenkbrauw die meteen ontzettend begon te 645 

bloeden. Het zag er veel erger uit dan het was natuurlijk, maar 

op dat moment kwam Storm de kamer binnen. Zijn ogen 

schoten door de ruimte, even hield hij stil bij mijn bloedende 

gezicht. Helgroen waren zijn ogen. Hij wendde zich tot Juan. 

‘Bemoei je er niet mee.' zei deze. 650 

‘Ze bloedt,'\ zei Storm. Verwonderd klonk het. 

‘Bemoei je er niet mee. Vooruit.’Juan wees hem de deur. 

Onze moeder had tot dat moment niet doorgehad dat ik zo 

bloedde, die was te druk bezig met jammeren, met haar 

handen over haar oren. Nu riep ze dat ze de politie ging halen, 655 
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moord en brand schreeuwde ze, en ze gebood Storm zich er 

niet mee te bemoeien, in het Nederlands zodat Juan het niet 

verstond. 'Je maakt het alleen maar erger,’ gilde ze. ‘Toe 

Storm, ga hulp halen, ga ergens hulp halen als je wilt, maar 

bemoei je er niet mee!' 660 

Maar Storm ging nergens heen. Zo bezeten als Juan werd, zo 

bezeten werd nu ook Storm. Onder zijn witte T-shirt zag ik 

zijn spieren aanspannen. Ik zag een vreemde klopping bij zijn 

kaak, maar wat me vooral niet ontging waren die ogen. Nog 

steeds helgroen, maar het was geen doorsneeboosheid, niet de 665 

gemaakte boosheid die je onder vechtende jongens op het 

schoolplein ziet. Het deed denken aan de blik van een 

roofdier, volledig gefocust, bijna lethargisch beheerst. 

Met één enkele dreun sloeg hij Juan tegen de grond. Juan 

wist zich snel te herstellen, hij krabbelde op. Storm haalde uit 670 

met zijn rechtervoet, maar Juan weerde deze af met zijn 

handen, waarna ze samen op de grond belandden. Ocean en ik 

kropen de hoek van de kamer in, bij Oceans bed, terwijl Storm 

en Juan als twee onstuimige honden door de kamer heen 

rolden. 675 

Door alle commotie viel het niemand behalve mij op dat 

Forrest erbij was gekomen. Hij was terug van boodschappen 

doen, hield twee plastic tassen in z’n handen, die hij, na een 

korte evaluatie van het gebeuren, op de grond zette, om er 

twee flessen wijn uit te halen. Hij deed dit volkomen rustig, 680 

één fles in elke hand. Als een ninja met werpsterren slingerde 

hij de flessen tegelijkertijd tegen een muur aan, waar ze met 

een hels kabaal uit elkaar spatten. 

En net zoals de klap van het Eendje de demon in Juan had 

doen ontwaken, leek de herrie van die flessen Juan en Storm 685 

op slag weer tot zichzelf te doen keren. Storm stond op en 

deed een paar stappen achteruit. Juan, die nog steeds op de 

grond lag, begon zachtjes te huilen. Mijn moeder was op-
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gehouden met gillen. Toch was de stilte nog niet ontladen; ze 

was akelig zwaar en dreigend, en even dacht ik dat mijn 690 

oudste broers onze stiefvader samen te lijf zouden gaan. Ze 

zullen hem doodmaken, schoot door mijn hoofd. 

Maar er gebeurde niets. Of toch, boven de stilte uit hoorde 

ik geschreeuw. Een seconde lang wist ik niet van wie het 

kwam; de stem was zo vervormd dat ik Storm er niet meteen 695 

in herkende. Door merg en been ging zijn geschreeuw, op een 

toonhoogte waarvan ik niet wist dat hij het in zich had. 

‘Niet meer,’ schreeuwde hij. ‘Niet meer! Niet meer!’ 

  

Dit is een fragment uit Na valentijn, het eerste boek van Esther 

J. Ending (1972). Het verscheen in 2004, Esther J. Ending was 

toen 32 jaar. Ze groeide op in Spanje, op het eiland Ibiza, en 

woont sinds 1994 in Nederland. In 2012 verscheen haar roman 

Stille mensen. 
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WANDA REISEL 

VOORSPEL 
 

Weet jij wat liefde is? 

Arthur lag boven op haar. Ze lagen aangekleed op een bank 5 

met paarse ribbelsprei en 

waren zestien. Zijn gezicht 

zweefde bewegingloos 

vlak boven het hare, zijn 

adem scherp van 10 

sigarettenrook. Nee, zij 

wist niet wat liefde was. 

Ze verdwaalde liever in 

die warme mond van hem 

met daarin het natte dier 15 

dat haar tong omslingerde 

als een wild geworden 

aapje. Ze moest zich goed 

op haar ademhaling 

concentreren. 20 

Ze is maar een beetje op Arthur verliefd, of misschien 

helemaal niet, ze wist het niet, ze is altijd wel half op iemand 

verliefd, zoals een ander verslaafd is aan drop of chocola. 

Liefst een tot niets verplichtende liefde, van veraf, zonder dat 

de geliefde er iets van weet. Dana - jongensachtig stoer, een 25 

lichte huid, bruin pagehaar, spijkerbroek - voelt zich altijd al 

tot jongens aangetrokken, bomenklimmen of slootjespringen, 

onder en over prikkeldraad, op het drijfzand op bouwterreinen 

van een wijk in aanbouw.  Op een paar leraren is ze ook 

verliefd, of in een flits op een knap tiep met lang haar dat 30 

voorbijfietst in haar straat, of op een blonde stratenmaker met 

blote tors of op een slungel die haar even met zijn bedroom 
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eyes een blik toewerpt om  die ogen daarna weer te richten 

op de vitrine met kale en pukkelige kroketten en onsmakelijk 

uitziende frikadellen van de friteszaak waar zij ook vaak komt. 35 

Dana kijkt weg, ze is in het algemeen iemand die snel 

wegkijkt, niet uit verlegenheid maar als een manier om  geen 

verwachtingen te wekken, 

omdat ze bij voorbaat al moe 

wordt bij het idee om die 40 

allemaal te moeten inlossen. 

Liefde in je hoofd en gierende 

adrenaline door je lijf, daar gaat 

het allemaal om bij  Dana. Ze 

snapt zelf ook niet goed wat het 45 

met haar is, maar ze weet wel 

dat als ze niet verliefd is, het 

voor haar bijna onmogelijk is de 

tijd door te komen. Misschien is 

ze een liefdesjunkie. 50 

 

Haar allereerste tongzoen was 

ook met Arthur, drie jaar eerder, 

toen ze dertien was, in de 

verwarmingskelder op school 55 

die ze De Soos noemen, waar 

eerste- en tweedeklassers op 

vrijdagavonden plaatjes draaien. 

Ze was een soulkikker, droeg 

stoere mariniersbroeken met 60 

wijde pijpen en schuifelde met 

Arthur op ‘Sitting’ On The 

Dock Of The Bay’ van Otis (‘diedotis’) Redding. Arthur, een 

gewilde vroegrijpe jongen met niet zo heel aantrekkelijk steil 

halflang haar, zei dat hij op Dana’s amandelogen viel en toen 65 

Abdelkader Benali: ‘Dana is 

een liefdesjunkie en dat wil ze 

weten ook. Als je ergens een 

junk van moet zijn, dan maar 

van de liefde. Ze valt op zo’n 

beetje elke jongen die 

voorbijloopt. Jongens vinden 

haar ook leuk want ze is 

heerlijk vrijgevig. Dit talent 

voor liefde brengt in Dana de 

actrice naar boven. Zoenen in 

een fietsenstalling wordt een 

stuk spannender als het gebeurt 

met een beroemde film in het 

achterhoofd. Dit verhaal leest 

als een snel gemonteerde film, 

waarin het hart geen rust heeft. 

Dana droomt van jongens zoals 

ijsberen dromen van de lente. 

Alles wordt natuurlijk anders 

wanneer je echt verliefd wordt. 

Dat brengt alles tot staan. Of 

wanneer blijkt dat de jongen 

een hufter is, omdat hij je weg 

wil geven aan zijn beste 

vriend.’  
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ze dat hoorde was het alsof ze een ander werd, een meisje met 

amandelogen, want zo, zoals hij keek, had ze nog nooit naar 

zichzelf gekeken. Arthur rook naar nat karton en shag; de gesp 

van zijn koppelriem prikte telkens als hij zijn heupen naar haar 

toe draaide in haar buik, zijn zweterige hand lag onder haar T-70 

shirt op haar rug en kroop op haar nog prille borsten. Ze 

danste zo dat zijn hand weer afgleed, haar tepels tintelden. 

Dana ging op in de muziek en de prikkelende jongensgeur in 

Arthurs zachte hals. Op enkele met rood crêpepapier 

omwikkelde peertjes na was het pikdonker in het hol. Nog 75 

nooit was ze zo dicht op de warme huid van een jongen 

geweest dat ze hem kon ruiken. Ja, haar broers geur kende ze 

wel, dat was haar familie, maar vreemdejongenslucht... 

Arthur probeerde haar kleine borst van onderen af te berei-

ken, wat ook lukte, hij omvatte hem en betastte haar tepel 80 

onstuimig. Op ‘watching the ti-hi-hide’ zijn kruis tegen haar 

heup wiegend, zette hij zijn lippen op de hare, sperde zijn 

warme muil open en begon met zijn brede tong de hare te 

lappen. Haar allereerste tongzoen. Het was raar. Alsof ze een 

spookhuis was binnen gegaan tastte ze met haar tong in het 85 

duister van een enorme en vochtige donkere ruimte. Dana 

verdwaalde in Arthurs mond, werd er draaierig van, ze had de 

laatste minuut bijna geen adem meer gehaald. Ze rekte haar 

tong om die ook om de zijne te draaien, maar ze kreeg er 

tongspierpijn van. Otis verdween geleidelijk aan in de mist. 90 

Spuug verzamelde zich achter in haar keel en waar ze dat 

moest laten was een raadsel.  Snakkend plopte ze los van 

Arthurs zuignap en daarmee schoot ook het volume van de 

muziek weer omhoog, die inmiddels in het Stones-nummer 

‘Time Is On My Side’ (yes it is) bleek te zijn overgegaan. 95 

Arthur drukte Dana tegen zijn magere borstkas, zei iets 

onverstaanbaar teders in haar oor, en daar schuifelden ze weer, 

zochten elkaars mond. Ze spanden hun tongen sterk, tastten 
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langs hun tanden. de zachte binnenbekleding van hun wangen, 

gleden onder en om hun tongen in die kleine verstikkende 100 

maar heerlijke ruimte. Haar stijve tepels tekenden zich af in de 

stof van haar klamme T-shirt. Ze ademde door haar neus. Ze 

snakte. Ze wist ineens hoe het moest. Ze dacht nergens meer 

aan. 

Er was verder niks van gekomen. Om hem uit te dagen had 105 

ze daarna op schoolfeesten wel met andere jongens gezoend 

tussen de jassen in de keldergarderobe, maar na haar was 

Arthurs belangstelling meer uitgegaan naar meisjes met 

woeste make-up en grote borsten. 

 110 

En ineens, een paar jaar later, had hij haar op zomaar een 

middag na school weer benaderd in de fietsenkelder, haar 

plagerig tegen de ruwe bakstenen muur geduwd en zijn tong 

gretig in haar mond gedreven. Zij had een kort absurdistisch 

verhaal in de schoolkrant gepubliceerd dat hij had gelezen en 115 

goed vond (bij Nederlands hadden ze met hun populaire leraar 

Henk De God Denkbaar Denkbaar de God van Willem 

Frederik Hermans behandeld en dat beviel haar, net als 

Bordewijk en Belcampo, dat ongebreidelde, die vlucht van de 

taal en de fantasie, dat ingenieus labyrint van woorden). 120 

Arthur rolde zijn halfstijve in zijn broek zachtjes tegen haar 

heup aan. Ze deed lacherig, maakte zich van hem los, ritste 

haar leren jack dicht, liep stoer naar haar fiets en keek één keer 

precies zo om zoals ze laatst in een Franse film een actrice had 

zien doen, haar hoofd een beetje schuin in haar nek en een 125 

begin van een glimlach. Hij speelde meteen teleurstelling: 'Te 

laat, te laat, zei Winnetou...’ ‘Het zaad was al naar binnen toe,’ 

vulde Dana aan. 

Ze fietste de kelder uit, maar buiten overviel haar een dof 

gevoel van moedeloosheid. Hoe absurd ook, ze voelde zich 130 

niet op haar plek, alsof ze van een andere planeet kwam. Het 



55 

 

maakte haar triest. Ze boog haar bovenlichaam over het stuur 

en fietste zo hard als ze kon om die neerslachtige gedachte van 

zich af te schudden. 

 135 

Een paar weken later was het echt winter geworden. De win-

kelstraat bij haar huis lichtte oranjeachtig op door de over-

spanningen met kerstlampjes die een gewild soort melancholie 

afdwongen. Het had flink gesneeuwd, zodat het allemaal iets 

teveel op een sentimentele Amerikaanse film ging lijken. Ze 140 

schaatste met Arthur rondjes op de vijver in het park. Arthur 

reed een sierlijke, trage slag, een hand losjes op zijn rug. Zijn 

boezemvriend Pieter, die loenste, een ongezonde huidskleur 

had en een lelijk geel gebit, bonkte op zijn grote 

ijshockeyschaatsen achter een in elkaar geflanste 145 

sneeuwschuiver aan. Dana was geen ster in schaatsen, maar 

met wat show maakte ze er op haar noren en in haar leren 

bruine jack wel wat stoers van. Bij het koek-en-zopietentje, 

waar nog een paar stelletjes stonden, tongzoende ze met 

Arthur, wat lekker was  in die kou, die haar even optilde. En 150 

wat later, de schemer was ongemerkt ingevallen, slierden ze 

met schaatsen om de nek in een sneeuwbui naar Arthurs huis, 

dat een paar straten verderop lag. 

Ze lagen weer op zijn bank met de paarse sprei te roken en 

te tongen op Ten Years After en Pink Floyd tot hun wangen 155 

stijf stonden, maar verder gebeurde er eigenlijk niks. Arthur 

kneedde met zijn ruwe vingers, die nog een beetje koud 

waren, haar borsten en tepels en warmde zijn hand een stukje 

in haar broek, zij kneep haar dijen tegen elkaar, legde haar 

hand op zijn broek en voelde zijn stijve opkomen, maar omdat 160 

ze alle twee op de een of andere manier niet verder durfden te 

gaan, omdat ze daar de consequenties niet van konden 

overzien, bleef alles een beetje onwennig en ook wel 

voorzichtig in die half opgewonden toestand hangen en 
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filosofeerden ze wat over de geweldige muziek, herhaalden 165 

teksten terwijl Arthur haar haar borstelde, heel langzaam, wat 

ze wel intiem vond. Ze zeiden daarna niet veel, rookten dunne 

sjekkies en staarden naar het plafond. 

Arthur stond op en ging wat bij zijn grammofoon in de 

platen rommelen, toen zijn boezemvriend Pieter ineens in de 170 

kamer stond, in zijn handen een dampende stenen pot thee en 

drie Chinese kommen van beneden uit de keuken van Arthurs 

moeder. En toen ze daar met z’n drieën op de grond veel te 

sterke lapsang souchong met suiker zaten te drinken uit die 

Chinese theekommen en Arthur een joint gerold had en hem 175 

aan haar doorgaf terwijl ze naar Led Zeppelin luisterden, stond 

Pieter op om naar de wc in de badkamer te gaan, die aan 

Arthurs kamer grensde. Terwijl zij een beetje wegzeilde met 

die joint, die mooi opgloeide telkens als ze een hijs nam, stond 

Arthur ook op omdat Pieter hem uit de badkamer had 180 

geroepen. Hij riep ‘zje kommeran’ terug, fluisterde ‘uun 

segonde’ tegen Dana en ging die kant op. Zij slurpte van de 

thee die dampte en naar rook smaakte en voelde zich al een 

beetje loom worden van de joint. Het duurde wel erg lang voor 

Arthur weer terugkwam - voor haar gevoel was hij al een uur 185 

weg - toen ze die twee ineens duidelijk hoorde smiespelen 

alsof ze door een scherpe microfoon spraken. Ze stond een 

beetje duizelig op, vond haar evenwicht en ging bij de 

badkamerdeur staan terwijl ze ondertussen de voorkanten van 

een paar afleveringen van Aloha bekeek, die daar op een kruk 190 

lagen. 

- Wil jij haar niet overnemen? vroeg Arthur. 

- Ja, natuurlijk... Is ze neukbaar, denk je? 

- Ik kom er niet zo ver mee... Maar ik ben ook niet verliefd... 

Jij verdient ‘r, man... 195 

In één klap nuchter graaide ze haar laarzen en jack bij elkaar 

en met een paar goed geplaatste stappen sprong ze de trap af, 
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griste haar noren mee en sloop langs de kleinburgerlijke 

keuken met z’n plastic bloemenzeiltje over het keukentafeltje, 

waar de moeder van Arthur haar communistische blaadjes las - 200 

‘dáág, mevrouw Van Driel’ -, de voordeur uit. 

Haar overdoen? Aan die schele? De woede bonkte in haar 

hoofd. Neukbaar? Zij? 

In het portiek trok ze driftig haar laarzen met slangenprint 

aan en liep stampend op de vuile, glad geworden sneeuw naar 205 

de winkelstraat. Met gebalde vuisten tegen haar dijen liep ze 

langs drogist De Econoom, boekhandel Mulder, slagerij 

Zwemmer en bakker Van Muyden, glibberde over de 

trambaan, langs groenteman Doodeman en de 

speelgoedwinkel, haar bloedeigen straat in waar haar ouderlijk 210 

huis, een herenhuis aan het park, stond.

‘Voorspel’  is het eerste hoofdstuk van de roman Die zomer van 

Wanda Reisel. Dana Davidson, de hoofdpersoon van het boek, is 

17 jaar. Die Zomer verscheen in 2008.  
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JANNAH LOONTJES 

TUSSEN AMSTERDAM EN  
DEN HAAG, 1991  

 
Haar spiegelbeeld op het treinraam ziet spookachtig bleek. 5 

Het lijkt wel een vreemde die haar vanuit de nacht aanstaart. 

De gangdeur klappert. Liaan houdt haar spijkerjas, waaraan 

een paar knopen 

missen, zo goed 

mogelijk dicht. Esther 10 

is op het bankje 

tegenover haar in 

slaap gevallen, de 

benen opgetrokken, 

haar mond open. Er 15 

zit een veeg bruine 

mascara op haar 

wang. Buiten zweeft 

een boerderij geel en 

gewichtloos voorbij. 20 

Bij het vinden van de lege treinwagon zijn ze eerst op de 

banken geklommen om de lampen aan het plafond uit te 

draaien. Je hoeft de tl-buis maar een halve slag te draaien en 

hij valt stil. Alleen het licht van de gang schijnt nog door de 

deur naast hen naar binnen. 25 

Over ruim een uur zal Liaan weer op school zitten, achter in 

de klas. Ze heeft haar schoolboeken bij zich en besluit niet 

meer te gaan slapen, die paar uurtjes zouden haar alleen maar 

moeër maken. Ze heeft zin om met Esther te praten, te horen 

wie de jongen was met wie ze haar op de dansvloer zag 30 

zoenen. Ze sluit haar ogen. De discolichten draaien aan de 

binnenkant van haar oogleden, gezichten flitsen langs. Er was 
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maar één gezicht dat ze zocht, dat van Victor, maar hem had 

ze niet gezien. 

Esther wordt even wakker ‘Waar zijn we?' fluistert ze. 35 

‘Bijna in Leiden.' Nog twintig minuten en ze zijn in Den 

Haag. Twintig minuten in de 

nacht zijn als vijf minuten 

overdag, denkt Liaan. Urenlang 

hebben ze in de Roxy 40 

rondgezworven, gedanst, 

gedronken, zo’n beetje een hele 

schooldag lang, maar in de nacht 

verdwijnen uren zomaar, in het 

donker. Misschien heeft het iets 45 

met de snelheid van het licht te 

maken, misschien beïnvloedt het 

donker je tijdsbeleving. Zoals de 

donkere winters het karakter van 

de Zweden beïnvloeden, ze 50 

gesloten en ernstig maken. 

Ze naderen het station van 

Leiden. Ze staart naar de 

voorbijschuivende 

elektriciteitspalen en de draden 55 

die elkaar als wielrenners 

inhalen, kruisen, achter elkaar 

aan in een lijn de bocht om 

glijden. 

Liaan was als kind gek op 60 

treinen, vooral op de langere 

reizen die ze naar Zweden 

maakte. Hoe lang waren twintig 

minuten reistijd wel niet toen ze als kind in de trein zat. Die 

reis tussen Nederland en Zweden heeft ze samen met haar 65 

Abdelkader Benali: ‘De meisjes 

die in de trein van Amsterdam 

naar Den Haag zitten, zijn 

klaarwakker. In het weekeinde 

leiden ze een sprookjesbestaan 

gekleed in sprookjeskleren. Ze 

staan in het middelpunt van de 

belangstelling. Het leven is 

licht. Op weg naar huis 

sukkelen ze in slaap. Ze hebben 

geen kaartjes bij zich, de 

conducteur strijkt met de hand 

over het hart. Deze meisjes 

vergeef je alles. Hun leven zijn 

als in een sprookje met elkaar 

verknoopt, als twee spoorlijnen 

die voortdurend in elkaar 

overgaan. Hun liefheid blijkt 

spel. Met list en bedrog slaan ze 

zich door de school heen.  Om 

te kunnen leven, moet je 

kunnen doen alsof. In een 

discotheek zoent een van de 

meisjes een jongen die als 

soldaat iemand heeft 

neergeschoten. De dood dient 

zich op de meest vreemde 

plekken aan.’ 
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moeder zo vaak gemaakt. De eerste paar jaren dat ze in Den 

Haag woonden, gingen ze nog minstens drie keer per jaar op 

en neer. 

Die eerste treinreizen zijn haar het best bijgebleven, vooral 

toen het nog onduidelijk was of ze in Nederland of in Zweden 70 

zou blijven wonen. Liaan kreeg het bovenste bedje in de coupé 

van de nachttrein. Haar moeder nam een bed onder haar, of het 

laagste, dan lag er een vreemd lichaam op de middelste 

couchette, tussen die van haar en haar moeder in. Als het grote 

licht uit was en de coupé zich vulde met gesnurk, gesnuif en 75 

de diepe zuchten van haar moeder, die slecht de slaap kon 

vatten, lag Liaan nog wakker. Ze knipte het rechthoekige 

leeslampje aan, dat met een koperen omlijsting in de muur was 

verwerkt, en staarde naar het plafond dat vlak boven haar 

hoofd rond naar de muur toe boog. Ze draaide zich voorzichtig 80 

op haar buik - uitkijken dat ze niet van dat smalle bedje 

afrolde! - en trok het viezige gordijn een stukje opzij. Door de 

kier stroomde koude lucht. Lichten van dorpen doemden op en 

gleden weg. 

Bij de grens van Duitsland met Denemarken werden ze 85 

gewekt door een douanebeambte die tegen de ruit klopte en 

met een ruk de schuifdeur van de coupé opentrok. ‘Passe! 

Passports please!' Zes slaperige hoofden keken naar de deur en 

begonnen in hun tasjes te graaien, die ze onder hun kussen 

verborgen of op hun buik droegen. Liaan had al haar eigen 90 

paspoort, een Nederlands paspoort dat in Zweden op de 

ambassade was gemaakt. Er stond een grote stempel van haar 

Zweedse verblijfsvergunning in. Haar moeder droeg het 

document bij zich in het tasje waarop een ohmteken was 

geborduurd. Ze liet de twee zwarte boekjes aan de douane 95 

zien. De pagina’s achterin stonden vol met stempels van de 

reizen tussen Zweden en Nederland. Zo vaak heen en weer 

reizen kon wel eens op drugssmokkel duiden. In Scandinavië 
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waren de Nederlandse drugs geliefd en voor veel geld te 

verkopen. 100 

‘Bagage!' Het was een bevel. De douanier bekeek Liaans 

moeder onderzoekend. Aan de tie-dye geverfde bloes, haar 

hennarode haren en de zelf geregen kralenkettingen, die in 

regenboogkleuren om haar nek hingen, was te zien dat deze 

vrouw de psychedelische jaren zestig niet langs zich heen had 105 

laten gaan. Haar dromerige blik verried volgens de douanier 

haar drugsgebruik. Hij had wel vaker zulke vrouwen 

getroffen, die met kinderen reisden om de indruk van een 

onschuldige moeder te wekken, maar ondertussen trippend 

van de lsd amper zagen of het hun kind was of dat van een 110 

ander, dat ze over de bol aaiden. 

Klarissa kwam in haar bloes en pofbroek, waaronder haar 

wollen sokken, overeind en klom het laddertje op. Ze pakte 

Liaans koffertje, de grote rieten mand en trok aan de 

plunjezak. ‘Liaan, help even mee,’ zuchtte ze. Terwijl Liaan 115 

naar het voeteneinde van haar bed kroop, waar ze gemakkelijk 

bij de bagageruimte kon, sloot Klarissa even haar ogen. Wat 

was ze moe, moe van het reizen, moe van de slapeloosheid, 

moe van het altijd moe zijn. Liaan trok aan de plunjezak, die 

ze in de armen van haar moeder legde. De tassen werden open 120 

gemaakt. Alle spullen werden op Klarissa’s bed uitgespreid: 

kleding, lappen waar nog iets van gemaakt moest worden, 

kinderboeken, kopjes, potten verf, schilderijtjes in tafelkleden 

gewikkeld, en lampen die Klarissa in haar huis in Zweden 

wilde hebben. De douanebeambte bekeek de spullen één voor 125 

één, schudde met een verbeten uitdrukking een koekblik heen 

en weer, opende het, sloot het, draaide een schilderijtje om, 

bevoelde een teddybeer. Zijn wantrouwen was onterecht. 

Klarissa had nooit aan de drugsexperimenten meegedaan. 

Zelfs de rook van de joints, die ze voor de gezelligheid toch 130 
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meerookte, probeerde ze uit angst om te gaan hoesten, nooit 

helemaal te inhaleren. 

 

De conducteur stapt de wagon binnen. Esther slaapt en ook 

Liaan schuift onderuit om te doen alsof ze slaapt. Ze hebben 135 

geen kaartjes gekocht, ze gokten erop dat ze niet gecontroleerd 

zouden worden. Als hij hen wakker maakt, zal Liaan zeggen 

dat ze moeten rennen om de trein te halen, geen tijd hadden 

om nog geld op te nemen, en of hij zo aardig wil zijn twee 

kaartjes voor ze uit te schrijven; die zullen ze bij aankomst aan 140 

het loket betalen, een smoes die ze al vaker hebben gebruikt in 

de nachtrein. 

De conducteur staat stil. ‘Dames, uw vervoersbewijs 

alstublieft.’ 

Liaan reageert niet, ze houdt haar ogen gesloten en ademt 145 

door haar mond. Ze vraagt zich af wat de man denkt. Neemt 

hij de tijd hen te bekijken? Hun slapende gezichten, haar korte 

rokje en jonge meisjesbenen. De smeerlap. Blijft hij daar 

wachten tot ze in Den Haag zijn? 

‘Dames, uw vervoersbewijs alstublieft,’ herhaalt hij en buigt 150 

voorover om aan Liaans schouder te schudden. Ze smakt, 

beweegt haar schouder onder zijn hand, en draait zich van hem 

vandaan. Ze hoort hem een stap terugdoen en bijna 

onhoorbaar fluisteren: ‘Slaap nog maar even, we zijn er bijna.’ 

Hij loopt door naar het volgende treinstel. 155 

Even later rijden ze Den Haag Centraal binnen. ‘Eindpunt 

van deze trein,’ knettert het speakertje in het plafond. 

Liaan buigt zich voorover om haar pumps te pakken. 

Esther ligt bewegingloos op het bankje. Liaan geeft haar een 

kus en plukt aan haar springerige krulharen tot ze haar ogen 160 

opent. 

‘Hmm?’ 

‘We moeten eruit.’ 



64 

 

‘M’n been slaapt.’ Esther komt langzaam overeind. Haar 

dofbruine krullen staan alle kanten uit. ‘Zullen we ergens wat 165 

koffie gaan drinken?’ 

‘Alsjeblieft niet. Ik heb geen zin om te worden aangestaard 

door domme serveersters. En mijn rollerskaters staan nog bij 

jou.’ 

Esther is net weg bij haar ouders en heeft een kamer in een 170 

antikraakpand in het centrum van Den Haag. Daar lopen ze 

naartoe, hand in hand, Liaan op haar panty. Ze stapt zo goed 

mogelijk over kauwgomresten en natte plekken heen, haar 

pumps bungelen aan een vinger. Esther waagt zich niet aan 

hooggehakte schoenen, zij loopt op fluwelen Chinaschoentjes, 175 

met daarboven een wijde broek met een bijpassend paars 

bloesje. Alles zo natuurlijk mogelijk natuurlijk. Alleen aan 

haar make-up besteedt ze meer aandacht dan Liaan, al moet 

ook die er natuurgetrouw uitzien; in allerlei tinten huidskleur 

camoufleert ze de oneffenheden in haar huid, zet de 180 

jukbeenderen aan, accentueert haar ogen met dunnen lijntjes 

en verzwaart haar karige wenkbrauwen met een donkerbruin 

potlood. Soms kan ze wel twee uren voor de spiegel staan, om 

toch nog als een echte reformvoedingfan voor de dag te 

komen. Bij het zien van haar biologisch-dynamische uiterlijk, 185 

zoals Liaan het noemt, verwacht je niet meteen het impulsieve, 

baldadige gedrag van Esther. Maar voor Esther hoort het bij 

elkaar: het gaat erom dat je dicht bij jezelf blijft, dicht bij je 

ware natuur en intuïtieve ingevingen. 

Esther duwt de voordeur open. Er ligt een stapel post achter 190 

de deur, grote enveloppen en pakketjes. ‘J.L. de Behanger,’ 

leest ze hardop. Een andere is aan Z. Eikstraal gericht. ‘Jezus, 

wat zit daar nu weer in?’ Ze gooit het pakketje op de grond en 

pakt een envelop. ‘Vorige week hebben we de bizarste dingen 

besteld bij al die postorderbedrijven. Gerrie bestelde van alles 195 
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voor mij onder de naam G. Eilding!’ Esther rent gniffelend 

met de grote envelop in haar handen naar de keuken. 

Liaan strompelt naar Esthers kamer. Ze ploft op de rand van 

het bed en bekijkt de onderkant van haar voeten, die zwart ziet 

van het straatvuil. Haar panty zit nog met maar een paar 200 

draadjes onder haar voetzool vast. 

Met een dienblad, waarop koffie en plakken ontbijtkoek met 

boter, komt Esther de trap op. Ze laten de gordijnen dicht en 

steken kaarsen aan die op de grote kist in het midden van de 

kamer staan. Esther rommelt tussen de berg spullen op haar 205 

bureau en steekt nog een waxinelichtje voor een 

Boeddhabeeld aan. Ze scheurt de dikke envelop open die aan 

‘Mevrouw K. Ittelaar’ is gericht. Er zit een designwekkerradio 

in. 

‘Straks staan er allemaal deurwaarders voor je deur.’ 210 

‘Ik heet toch niet fucking K. Ittelaar? Zolang mijn naam er 

niet op staat, kunnen ze me niets maken.’ 

‘Ah, mijn voeten, mijn arme voetjes... Wat doe ik ze aan?’ 

Liaan laat zich achterover op bed vallen, haar hoofd in een 

hoop kleren. David Bowies stem klimt nasaal uit de 215 

gettoblaster. Liaan kijkt opzij naar het kaarsje voor het 

Boeddhabeeld. ‘Vind je het eigenlijk niet freaky dat jij, Anne 

en ik vriendinnen zijn geworden, en dat onze ouders toevallig 

allemaal into Boeddha zijn? Daar stond ik laatst bij stil. Zo 

lijkt het net alsof we met elkaar omgaan omdat we bij 220 

eenzelfde religieuze orde horen. Zoals katholieken, moslims, 

orthodoxe Russen of joden elkaar opzoeke. Sjeezus...! Ik heb 

altijd gezegd dat ik atheïstisch ben opgevoed... Hoe komt jouw 

moeder eigenlijk bij het boeddhisme? Zij werkt nota bene als 

ontvangstdame in dat kapitalistische Hotel des Indes!’ 225 

‘Ze is anders blij dat ze weer ‘ns werk heeft.’ Esther zingt 

met de muziek mee: ‘I’m much too fast to take that test... Ch-

ch-ch-ch-changes.’ 
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Liaan zucht. ‘Zal ik onder de douche gaan? Ik moet over 

anderhalf uur op school zijn. En m’n kleren stinken naar 230 

rook.’ 

‘Ga gewoon niet naar school.’ 

‘Ik móet naar school. Ik heb geschiedenis en we zouden 

mijn Plato-werkstuk bespreken. Plato was ongeveer het enige 

wat ik echt kicken vond om te lezen.’ 235 

‘Kan ik dat werkstuk voor mijn eindexamen lenen?’ 

Liaan knikt. Ze denkt even na: haar werkstuk, ja, waarom 

niet? Maar echt leuk vindt ze het niet, vooral haar inleiding, 

die heeft ze toch over zichzelf geschreven, over haar dagen dat 

ze aan het stuk werkte... ‘Als je maar je eigen inleiding 240 

schrijft, die is nogal persoonlijk.’ 

Esther buigt over de tafel en pakt een zakje wiet, ze schudt 

de laatste korrels in een vloeitje waarin de shag en een tipje 

klaarliggen. ‘De leraren op de avondschool kennen jou toch 

niet?’ 245 

‘Nee, maar ik wil niet dat mijn verhaal plotseling op 

willekeurig wie van toepassing kan zijn.’ 

‘Willekeurig wie? Ik dacht dat wij beste vriendinnen waren. 

Wil je een trekje?’ Esther houdt een dunne kromme joint 

tussen haar vingers. 250 

Liaan neemt de joint aan en schuift met haar andere hand 

haar rokje, panty en onderbroek langs haar benen omlaag. 

 

Het warme water verzwaart de vermoeidheid in haar spieren, 

ze doucht met haar ogen dicht. ‘Maar waarom blijven we die 255 

kaarsjes voor Boeddha aansteken?’ roept ze, water inslikkend. 

Esther zet nog een keer ‘Changes’ van Bowie op. Ze verstaat 

Liaan niet, ze danst door de kamer, zingt met de muziek mee. 

‘Waarom steken we altijd die kaarsjes voor Boeddha aan?’ 

herhaalt Liaan. 260 
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‘A-a-a-a-acceptation! Turn and face the strain. Acceptatio-

on,’ zingt Esther boven de muziek uit. 

‘Acceptatie? Angst, bedoel je.’ 

‘Fear is the only thing one has to fear,’ heeft Shakespeare 

gezegd. Dat zei die McInroy laatst in de klas. Voor het eerst 265 

dat ik haar iets zinnigs heb horen zeggen. Dat lukt haar 

kennelijk alleen als ze een citaat gebruikt.’ Esther draait 

pirouettes richting de badkamer, ze gaat in de deuropening op 

de grond zitten. ‘Maar ik zweeer het 

je, voor mijn is het geen angst. Zo 270 

kalm als Boeddha zit, als een kat of 

zo, zou ik ook wel willen zitten.’ 

‘Ja hoor, Esther, kijk nou naar 

ons... We staan de hele nacht in een 

club te dansen - wie was die jongen 275 

eigenlijk met wie jij zo heftig stond 

te zoenen? We stelen drankjes als 

iemand even de andere kant uit 

kijkt.’ Liaan lacht, en moet nog 

harder lachen. ‘Esther, je had het 280 

gezicht moeten zien van die jongen 

van wie je die Corona pikte. Hij zag 

het gewoon! Maar hij durfde niets te 

zeggen. Hij keek alsof hij voor het 

eerst door had dat hij echt een loser was. Serieus, zo keek hij!’ 285 

Liaan klapt dubbel van het lachen, het water spetter tot aan de 

deur. Ze houdt zich hoestend vast aan de stang waaraan de 

doucheknop bevestigd is. ‘Ik moet plassen, ik hou het niet 

meer.’ Het water in de douchebak rond haar voeten kleurt 

lichtgeel, wordt donkerder en weer lichter. 290 

Esther kijkt peinzend voor zich uit, ze denkt aan die jongen 

met wie ze heeft staan zoenen. ‘Shit, ik kan me zijn naam niet 

herinneren. Hij kwam uit Israël en vertelde dat hij wel eens 
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iemand heeft moeten doodschieten, toen hij in het leger zat en 

patrouille moest lopen. Die jongen had gewoon iemand 295 

vermoord. Het achtervolgde hem, zei hij. Moet je je 

voorstellen. Ik moest van dat idee bijna huilen, ik zweer het 

je... En toen zoende hij me. Hij kon wel lekker zoenen.’ 

‘Ik dacht even dat je je fucking oorspronkelijke wederhelft 

had teruggevonden.’ Liaan neemt een slok water uit de 300 

douchekop. ‘Plato beweert dat iedereen naar zijn 

oorspronkelijke wederhelft op zoek is, omdat we vroeger 

allemaal uit twee mensen waren opgebouwd, met de ruggen 

aan elkaar gegroeid. Op handen en voeten tuimelden alle 

mensen razendsnel als raderen voort. We waren telkens met de 305 

goden in gevecht. Om ons minder sterk te maken heeft Zeus 

op een dag besloten om ons in tweeën te snijden. En sindsdien 

is ieder mens naar zijn oorspronkelijke wederhelft op zoek. 

Dat staat ook in mijn werkstuk.’ Liaan giechelt. Eigenlijk zijn 

het niet eens de verhalen die het lezen van Plato zo 310 

waanzinnig maken, denkt ze, maar de manier waarop die 

absurde verhalen voor logische argumenten worden gebruikt. 

‘Hij heeft mijn adres nog gevraagd, om me vanuit Israël te 

kunnen schrijven. Ik heb het hem gegeven.’ 

‘Wat? Heb je je adres gegeven? Jij bent ook gek, aan een 315 

geflipte Israëlier die bij het eerste het beste meisje zijn hart 

uitstort?’ 

‘Hij was niet helemáál geflipt. Ik gaf hem trouwens het 

adres van mijn moeder.’ 

Dit is het eerste hoofdstuk van Veel geluk, de eerste roman van 

Jannah Loontjes. Zij werd geboren in Kopenhagen en groeide 

op in Zweden en Nederland. Toen zij 28 was, publiceerde zij 

haar eerste boek, een dichtbundel. Veel geluk verscheen in 2007. 
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HERMAN BRUSSELMANS 

HET MOOIE KOTSENDE MEISJE 
 

Hoe zij daar zit. Naakt. Over de wc-pot gebogen. Haar 

prachtige strakke lijfje nog strakker dan anders. Ze zweet 5 

omdat ze pijn heeft. Ze wil 

zeggen: ‘Schatje, het spijt 

mij.’ Maar dan komt er 

weer zo’n golf. En ze 

braakt verder. 10 

Ik heb medelijden. Jezus, 

hoe is het mogelijk dat zij 

hier ligt te kotsen. En niet 

ik? Ik heb van hetzelfde 

pak verkeerde friet gegeten. 15 

Met foute stoverijsaus. En 

één vieze saté. 

Ik leg mijn hand op haar 

blote rug. Zij rilt. Ik zeg: 

‘Ga maar rustig verder.’ 20 

Dat doet ze. Nu komen ook de eerste brokken. Samen met het 

slijm. 

Dit is een schitterend meisje. Ik moet haar altijd verwennen. 

Ook al kotst ze iedere dag. Totdat de wc-pot in stukken breekt. 

Dan nog moet ik altijd lief voor haar zijn. 25 

Kijk hoe het vocht uit haar mond komt. Kijk hoe haar haren 

slap naar beneden hangen. Kijk hoe haar spieren zich spannen. 

Zie hoeveel ik van haar houd.  

Ik druk mijn hoofd tegen haar aan. En ik voel hoe zij trilt 

van schrik. Ik ben geen man voor zieke vrouwen. Dat weet ze. 30 

Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat ze ziek is. Dat weet 

ze. Ziek zijn kan ze maar beter aan mij overlaten. Dat weet ze.  
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Ik ben geboren om ziek te zijn. En vrouwen zijn er dan om 

mij te helpen. Te verzorgen. En te troosten, jazeker. Maar laat 

het ook maar eens andersom zijn. Laat mij ook maar eens 35 

vragen: ‘Zal ik je een glaasje water halen? Mijn lieve, mijn 

zieke?’ 

‘Nee, dank je wel,’ zegt het mooie, kotsende meisje. Terwijl 

ze opnieuw braakt. Het is bijzonder om iemand van dichtbij 

heel hard te zien kotsen. Dan weet je dat je van iemand houdt. 40 

En dat de liefde sterker wordt. En dat je zelf de pijn gaat 

voelen. In je eigen darmen. 

(Ik moet denken aan mijn moeder. Ook zo’n vrouw waarvan 

er maar één is. Ik heb haar ook zien kotsen. En ik moet denken 

aan Gloria. Hoe ik haar heb zien kotsen. Mijn god, Gloria. Die 45 

kon er ook wat van. Die kotste ooit eens helemaal náást de 

pot. Later 

ruimde ze de 

rommel weer 

op. Bloot en zwetend. Toen bleef ik haar vol liefde aankijken. 50 

En vol van medelijden.) 

Ja medelijden, dat wel. Bidden tot God: ‘Lelijke aap, 

volgende keer wil IK kotsen. En niet deze prachtige vrouw!’ 

Ze spuwt nog een beetje na. Ze zegt nu dat het beter gaat. Ze 

spoelt de wc door. En vraagt of ze nu vies ruikt. ‘Natuurlijk 55 

niet,’ zeg ik. ‘Je ruikt gewoon naar mijn mooie meisje. Mijn 

mooie meisje dat net scheuren in de vloer heeft gekotst.’ 

Ze lacht. En ze grijpt zich aan mij vast.  

’Toch heb ik maar twee glazen wijn gedronken,’ zegt ze. 

‘Dat weet ik,’ zeg ik. ‘Want ik heb ze geteld.’ En dan durft ze 60 

mij te kussen. Ze rilt nog steeds van angst. 

‘Weet je wat,’ zeg ik tegen het mooie meisje dat klaar is met 

kotsen. ‘Laten we gaan slapen.’ Niet vrijen. Niet nog meer 

vocht verliezen. Misschien op een paar tranen na. Maar ook 

dat hoeft niet. 65 

‘Wat ik zo bewonder aan een vrouw, is dat ze   

een vrouw is.’ (Bruselmans) 
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Nee, weet je wat. We gaan gewoon tegen elkaar aan liggen. 

Met onze ogen dicht, we gaan slapen. En misschien een beetje 

dromen. Dat doen we. 

‘Ik voel me echt weer beter. En ik houd van jou,’ zegt het 

meisje voor ze slaapt. Ik voel mij voor even een gelukkig man. 70 

Ik kus haar schouder. Ik lik nog een paar restjes weg. En ik val 

in slaap. Met de smaak van beterschap in mijn mond. En in 

mijn hoofd een gezonde wens naar de dood. 

Brusselmans (1957)  was eind jaren zeventig een vrij succesvolle 

voetballer. Hij speelde linksbuiten bij Vigor Hamme en 

Sporting Lokeren, en momenteel heeft hij een eigen 

minivoetbalclub. Ooit brak Brusselmans door met De man die 

werk vond (1985). De hoofdpersoon, de bibliothecaris Louis 

Tinner, slijt zijn werkdagen met drinken en fantaseren over het 

koffiemeisje.  Zijn bekendheid heeft Brusselmans, buiten zijn 

boeken, ook  te danken aan zijn verschijning in de media. Hij is 

vaak te zien in talkshows en discussieprogramma’s. 

Brusselmans is een van de meest verguisde Vlaamse schrijvers. 

Men heeft vooral kritiek op de eentonigheid van zijn oeuvre, de 

schuttingtaal en de platte seksueel getinte uitspraken. Ondanks 

de kritiek is zijn werk populair, vooral bij een jong publiek, en 

hij groeide uit tot een van de best verkopende schrijvers van 

Vlaanderen. 
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MANON UPHOFF 

POEP  
 

Er was eens een aardige, lange man die heel arm was en 

nooit veel te besteden had. Hij hield ervan om in de buurt van 5 

de singels te wandelen in de vroege ochtendlucht. Het licht in 

de huizen brandde dan waterig 

geel en het water in de singels 

was nog glad en strak. Het 

zachte geluid van bladeren en 10 

steentjes onder zijn schoenen 

maakte dat hij zich bijna 

tevreden voelde, alsof hij voor 

een moment de eigenaar was 

van het water, de singels en de 15 

huizen. Dat hij arm was stak 

hem echter, maar veel kon hij 

daar niet aan veranderen. 

Op een dag liep de aardige 

lange man opnieuw over de 20 

singel. Helemaal aan het einde 

gekomen, daar waar de singel 

een scherpe bocht maakte en in zichzelf terugkeerde, en waar 

een aantal met mossig groen overdekte oude bomen stonden, 

hield hij stil om zich te bukken en steentjes te rapen. Die wierp 25 

hij zo vlak mogelijk over het water, keek ze na tot ze onder 

water verdwenen en het wateroppervlak weer strak en 

onaangedaan achterlieten. Hij zoog de kalmte van het water op 

en zuchtte diep. Wat later nam hij plaats op een houten bankje, 

een eindje verderop. Dit bankje stond links voor een 30 

schitterend wit huis. Een huis met een statige entree - met 

hoge gebrandschilderde ramen en kleurig geel zijde achter het 
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glas. Een huis met een lieflijke tuin, zo’n tuin die in een 

zomers Engeland of Frankrijk past, maar hier altijd een beetje 

een deftige en uitdagende toon aanslaat. 35 

Zo’n huis, dacht de man die maar zo weinig geld te besteden 

had. In zo’n huis, met zo’n tuin zou ik eigenlijk moeten 

wonen. Zo’n huis zou ik kunnen geven wat het nodig heeft - 

waarom is dat huis het mijne niet? Bijna werd hij er treurig en 

opstandig van, maar hij vermande zich en keek weer naar het 40 

water en de bladeren, die goud en geel en rood aan de walkant 

lagen. 

Juist op dat moment ging de deur van het schitterende huis 

open en kwam er een dame met twee grote honden naar 

buiten. De honden trokken vrolijk aan de lijnen en sleepten de 45 

vrouw in hun onstuimigheid achter zich aan. 

‘Poehoe,’ zei de dame even later. Ze had de honden 

losgemaakt. Het waren twee grote, uitstekend verzorgde 

Deense doggen. Hun korte vachten glansden en hun rozerode 

tongen slingerden opgewekt langs hun brede kaken. Ze 50 

dansten door de bladermassa’s heen en zaten elkaar juichend 

achterna. 

‘Ze zijn sterk hoor,’ sprak de dame. ‘Ik hou ze soms bijna 

niet tegen.’ 

Ze hijgde terwijl ze dit zei en ging naast de arme man op het 55 

bankje zitten. Je kon zien dat alles aan haar veel geld gekost 

had. Het leer van haar kleine laarsjes kromp bijna van 

zachtheid in deze herfstkou, en haar lange jas geurde naar 

bevers. Haar haar was net zolang gewassen en gespoeld tot het 

op gouddraad leek. 60 

‘Ik kom hier altijd met de honden,’ zei de vrouw. Ze wees 

naar achteren. ‘Ik woon hier zo heerlijk dichtbij, en zo ben ik 

niemand met mijn lievelingen tot last.’ 

‘Ik kom hier ook graag,’ zei de man, ‘ik vind het hier 

prachtig.’ 65 
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‘O zeker,’ zei de dame, bijna zuchtend van genot. ‘Het 

uitzicht vanuit de serre over de singels is beeldschoon. Het is 

alleen jammer dat je hier nog zo vaak voorbijgangers ziet. Ik 

bedoel, mensen die hier niet werkelijk iets te zoeken hebben, 

die niet in staat zijn van schoonheid te genieten.’ 70 

Ze legde een keurig gemanicuurde hand op een ronde knie 

die onder haar warme mantel uitkwam. 

‘Komt u hier vaker?’ voegde ze eraan toe, met een volstrekt 

in toom gehouden glimlach. 

‘Wat is vaak,’ antwoordde de 75 

arme man. ‘Misschien zo’n 

twee of drie keer per week. 

Zoals ik al zei, ik vind het hier 

prachtig, en u woont in een 

geweldig huis. Erg indruk-80 

wekkend, dat wit tussen het 

groen.’ 

‘Het is een heel duur huis, 

maar ik heb het er graag voor 

over. Het was van mijn echt-85 

genoot zaliger. O, je woont er 

zó heerlijk rustig. Alles wordt gemakkelijk in zo’n woning. 

Woont u mooi?’ 

‘Ik heb een kamer in het centrum. Het is klein, maar ik kan 

er leven.’ 90 

‘Ja, zo’n huis. Het betekent veel in een leven hoor, het 

maakt een hoop ellende goed.’ 

De arme man kon zich niet langer beheersen. 

‘U heeft volledig gelijk!’ riep hij. ‘Hoe gelijk. Wat ik er niet 

voor over zou hebben om in zo’n huis als het uwe te wonen. 95 

Dat kan ik niet in woorden uitdrukken.’ 

Terwijl hij dit zei sprongen de Deense doggen met een jolig 

enthousiasme de singel in. Een paar minuten later kropen ze, 

Manon Uphoff over haar eigen 

werk: ‘Mensen worden 

gedreven door begeerte, door 

hebzucht, maar doen alsof het 

mooie, verstandelijke 

argumenten zijn die hun 

gedrag bepalen. Ik zoek naar 

de banale driften die achter de 

rationele houding schuilgaan. 

[…] Het wezen van de mens 

wordt niet bepaald door dat 

laagje zogenaamde 

beschaving.’ 
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uitgelaten blaffend, de kant op. Met hun natte neuzen woelden 

ze de bladermassa’s omhoog. Toen - als op afspraak - hielden 100 

ze stil en zakten naast elkaar door hun achterpoten om in de 

natte berm, met een uitdrukking alsof ze aan het bidden waren, 

twee enorme hopen poep te draaien. Er zat een afstand van 

ongeveer anderhalve hond tussen de twee bolussen, die 

nadampten in de herfstige ochtendlucht. 105 

De dame, die diep weggedoken in haar peperdure 

bontmantel nadacht over de woorden van de man, kreeg 

ineens een vreemde glans in haar 

zilverblauw gemaquilleerde 

ogen. Een onbekend, maar niet 110 

onprettig tintelen begon in haar 

tenen en hield op bij haar maag. 

‘Mag ik u een voorstel doen?’ 

begon ze. ‘Zag u wat mijn twee 

lievelingen daarnet deden?’ ‘Ze 115 

sprongen in de singel,’ 

antwoordde de man. ‘Het zijn 

snelle, sportieve dieren, dat kan 

iedereen zien.’ 

‘Op de kant,’ zei de dame en wees. ‘Daar! 120 

Het zijn toch wis en waarachtig geen poppenkeutels.’ 

Haar parelmoerkleurige nagel strekte zich vooruit en stuurde 

zijn blik naar dat wat ze bedoelde: de twee diepbruine 

glanzende hopen hondenpoep. 

‘Als u die twee hopen opeet, krijgt u mijn huis. Het huis van 125 

uw dromen, met de tuin en alles erbij.’ 

De arme man die maar zo weinig te besteden had, keek naar 

de vrouw en van de vrouw naar de twee bolussen. De honden 

waren een heel eind verderop en blaften naar een teckel aan 

een kort riempje. 130 

‘Ze hield van sprookjes, maar 

niet die waarin alles tot een zoet 

einde komt. De Zeemeermin die 

in de golven tot schuim sterft, 

de Sneeuwkoningin die het hart 

van een jong kind tot ijs kust en 

de Rode Schoentjes, waarin het 

meisje Karen gedwongen wordt 

te dansen bij het graf van haar 

moeder - die interesseerden 

haar.’ Uit: ‘Begeerte’ 
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Het was een ochtend met een zuiverheid die hem bijna pijn 

deed, en dan zo’n onzinnig voorstel van iemand die zich om- 

en omwentelde in haar eigen rijkdom. 

‘U eet beide hopen op. Helemaal, zonder ook maar iets uit te 

spugen en dan geef ik u de sleutel van mijn woning.’ 135 

De dame grabbelde in haar leren tasje en haalde daaruit een 

sleutelbos. Ze nam er de grootste sleutel van en hield die de 

man voor zijn neus. 

‘Alletwee,’ zei de man rustig. ‘Helemaal, en ik mag niets 

uitspugen? En als ik dat doe geeft u mij die sleutel?’ 140 

'Dat spreekt voor zich,’ zei de vrouw. 

Ze liet de sleutel weer in haar tas glijden en keek tevreden 

uit over het gladde wateroppervlak van de singel. 

De arme man strekte zijn stijve benen en rekte zich wat uit, 

vervolgens nam hij een diepe teug frisse lucht en stevende 145 

toen af op de twee enorme drollen, die hem bijna spottend 

toeriepen: ‘Eet ons, eet ons.’ 

Verdomd, ik doe het, dacht de man. Ik vreet ze allebei op, 

die rotdrollen. 

In twee passen was hij op de plek waar het te gebeuren 150 

stond. Hij zakte door zijn benen, boog zich diep voorover en 

stak zijn vingers in een van de hopen. Snel en zonder na te 

denken begon hij te eten, de ene hap na de andere. 

Op het bankje staarde de vrouw in een mengeling van 

afschuw en stomme verbazing naar de voorovergebogen man 155 

die schrokkend en slokkend de stinkende maaltijd nuttigde. De 

doggen slopen wat verbaasd naderbij. 

Ze zag het schokken van zijn schouders en hoorde hem na 

de derde hap heftig kokhalzen. 

De dingen die mensen proberen, dacht ze, met de rustige 160 

kalmte van de rijken. Als ik dit vanavond aan Lidy, Cécile en 

Margaret vertel. Ze zullen niet geloven wat er hier buiten 

rondloopt, in de wijken van deze stad. 
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Ze was zo druk met haar eigen gedachten, dat ze niet zag 

hoe de man bezig was zich de tweede helft van de eerste bolus 165 

toe te dienen. Hij trilde nu hevig en ze ving vreemde geluiden 

op - geluiden die het midden hielden tussen gesnik en 

gegrinnik. Langzaam sloop de twijfel binnen en hoewel haar 

ongeloof met elke hap toenam, drong met dit ongeloof ook een 

waarheid tot haar door. Een waarheid die bijna te 170 

verschrikkelijk was om over na te denken: hij was bijna aan 

het einde van zijn eerste drol! 

Nog maar een en dan zou ze haar prachtige woning moeten 

overdragen aan deze idioot. De arme man die maar zo weinig 

te besteden had, werd overmand door een gevoel dat hij al 175 

jaren en jaren achter elkaar poep at. Het leven had voor hem 

nog maar één kleur: diepbruin, en nog maar één smaak: die 

van hondenstront. Hij durfde niet over een volgende hap na te 

denken, en al helemaal niet naast zich te kijken, waar nog zo’n 

verschrikkelijke berg op hem lag te wachten. 180 

Hij kon het niet! Hij kon het niet! Het zweet liep hem 

tappelings langs de rug. Vooruit! schreeuwde hij zichzelf 

geluidloos toe. Nog een drol, nog één, en je mag jezelf de 

eigenaar noemen van een van de prachtigste huizen van deze 

stad! Maar hij kon het niet. Zijn maag, slokdarm en 185 

darmstelsel hadden het heft in handen en namen eenzelfde 

beslissing. Afgelopen was het. Hij kon niet meer. 

Uitgeput en in vijf minuten oud en bitter geworden, richtte 

hij zich op. Hij wierp de dame, die met haar hand voor haar 

mond op het bankje was blijven zitten, een blik toe die zij als 190 

triomfantelijk vertaalde, maar die er in werkelijkheid een was 

van diepe vermoeidheid. 

‘Stop!’ riep ze uit. ‘Stop!’ 

Ze rende naar hem toe en ging voor de tweede, nog 

onaangetaste hoop staan, alsof ze die wilde beschermen. 195 



79 

 

“Wacht! In Godsnaam, wacht! Kunnen we iets afspreken? 

Dit kan toch niet. Dit mag toch niet. U bent toch een mens, net 

als ik. Wat moet ik zonder mijn huis? Mijn prachtige woning. 

U kunt toch niet echt van mij verlangen dat ik alles opgeef? 

Als ik nou die tweede hoop neem. Ik doe hetzelfde als u, en ik 200 

laat niets liggen. Ik spuug niets uit, dat beloof ik u. Dan blijft 

het huis gewoon van mij. Is dat acceptabel voor u?’ 

De arme man had moeite de strekking van haar woorden te 

bevatten, zo hard gonsde het in zijn hoofd. De poep oefende 

een verschrikkelijke terreur uit op zijn smaakpapillen. Hij 205 

knikte echter, omdat hij begreep dat ze hem iets gevraagd had, 

en wat ze ook van hem vroeg, erger dan dit kon het onmoge-

lijk zijn. 

Met een bijna meisjesachtig optimisme knoopte de dame 

haar bontmantel los en vouwde hem naar achteren. 210 

Komaan, sprak ze zichzelf toe. 

Op haar knieën in de natte bladeren boog ook zij zich nu 

voorover en begon te eten, in grote haast, bang dat de man 

zich alsnog zou bedenken. De twee doggen draaiden aarzelend 

om haar heen, niet helemaal zeker van henzelf. Beide gaven 215 

een kort, schril blafje ten beste. 

De vrouw zag en hoorde niets meer. Met alle kracht die haar 

persoonlijkheid in zich borg probeerde zij zich gebraden kip, 

gesuikerde amandelen en toffees voor te stellen, maar de 

smaak van de drol was krachtiger dan haar krachtigste 220 

verbeelding. Ook haar schouders begonnen te trillen. 

Zo’n smerige stank, dacht ze nog wel, en zo’n afschuwelijke 

smaak. 

De angst om haar huis te verliezen was echter groter dan 

haar afschuw, en sneller at ze, sneller en sneller, tot er geen 225 

kruimeltje meer over was. Eenzelfde vermoeidheid als die 

welke de man had getroffen kwam nu over haar, en ze leunde 

achterover in het gras. 
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Het huis leek haar nu kleiner, veel kleiner en onbeduidender 

dan het ooit geweest was. De man naast haar wilde ze niet 230 

aankijken. Na een paar minuten stond ze op, hoestte en klopte 

haar mantel uit. 

‘Aaron!’ riep ze, ‘Atlas!’ 

De twee grote goedverzorgde doggen renden terug naar hun 

bazin en besnuffelden haar met tederheid. 235 

‘Af!’ riep de vrouw. Haar stem was hoog en schel 

geworden. Ze knoopte de leren riemen weer vast aan hun 

halsbanden en trok de beide honden krachtig met zich mee. 

Zonder om te kijken rende ze over de natte bladeren omhoog, 

het pad over, haar lieflijke tuin in. De deur draaide ze 240 

tweemaal in het slot. 

Binnen, in de warmte van haar Engels ingerichte kamer, zat 

de vrouw op haar zachte sofa. Voor haar op de notenhouten 

tafel stond een stevig glas cognac. Haar voeten waren veilig 

opgeborgen in dikke wollige pantoffels. Toch rilde de vrouw. 245 

En het rillen werd sterker en sterker, totdat ze het glas cognac, 

dat ze juist had opgepakt om er een slok uit te nemen, weer 

terug moest zetten op tafel. 

Waarom heb ik poep gegeten? dacht ze, terwijl de cognac 

goud glansde in het glas. Buiten stond de man op. Hij staarde 250 

lang naar de plek waar de twee bolussen hadden gelegen, en 

van die plek af wierp hij een blik op het huis. 

De singel boog zich kalm en glad door de stad. Een eindje 

verderop stonden de oude bomen groen en onaangedaan. Hij 

hoorde hoe de steentjes onder zijn zolen wegschoten. Het was 255 

erg stil in dit stadsdeel, maar de man hield de handen tegen 

zijn oren om zichzelf te beschermen tegen het lawaai dat van 

binnenuit kwam: 

Waarom heb ik in godsnaam poep gegeten? dreunde het 

tegen zijn trommelvliezen. Waarom heb ik poep gegeten? 260 

Ook dit is een verhaal van Manon Uphoff, en wel het meest 

spraakmakende, uit haar eerste verhalenbundel Begeerte (1995).  

 
 

 

 



81 

 

ADRIAAN VAN DIS 

EEN BORD MET SPAGHETTI  
 

Muller was hinderlijk keurig. Hij zag er altijd uit of hij 

zojuist van de stomerij kwam, broek vlekkeloos in de plooi, 5 

regenjas opgesteven, blauwe 

blazer ongekreukt en zijn lippen 

in een glimlach geperst. 

Niemand mocht zich aan hem 

storen. Hij wilde een 10 

onberispelijke indruk maken. 

Muller was beleefd, hij knikte 

altijd begrijpend als een ander 

wat betoogde, ja als ja moest 

zijn, soms nee. Een 15 

vertegenwoordiger mag nooit 

opvallen, vond hij. Vaak wisten 

de mensen met wie hij 

onderweg te maken had niet 

eens of hij nog komen moest of 20 

al was langs geweest. Zo was 

het ook bij het wegrestaurant 

waar hij twee keer in de week 

at, op maandag- en donderdagavond, tussen zeven en acht, als 

zijn vrouw naar cursus was. Hij nam altijd de dagschotel. 25 

Vandaag was het spaghetti bolognaise, ƒ 14,50. Hij had een 

drukke dag achter de rug, veel klanten, veel meningen, veel 

bestellingen. Lekker spaghetti, dacht hij, als het maar veel is. 

Er stond een flinke rij voor het buffet waar de warme 

schotels werden opgeschept. Het viel hem op dat de diensters 30 

al een kersttakje op hun witpapieren mutsen droegen. Muller 

kreeg het benauwd van het geschuifel langs de warmte 
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blazende koelvitrines vol slaatjes en toetjes. Hij deed zijn 

regenjas uit en sloeg hem over de arm, waarmee hij zijn op de 

buffetrand liggende dienblad voortduwde. In zijn andere hand 35 

hield hij een diplomatenkoffertje en een grote witte envelop. 

Een onhandig grote kalender, van een relatie gekregen. Paste 

helaas niet in zijn koffertje. Hij begreep niet waarom hij dat 

ding nu mee naar binnen zeulde. Zijn vaste gewoonte 

waardevolle spullen uit de auto te halen—ze gapten alles 40 

tegenwoordig—was in dit geval onnodig, want dit zo ver van 

de grote stad gelegen wegrestaurant stond bekend als een oase 

van fatsoen en veiligheid. Waar het openbaar vervoer niet 

komt, selecteert het publiek zich vanzelf, vond Muller. Hij 

kwam hier graag. 45 

 

Hij groette het meisje achter de in het water dampende 

eetwaar vriendelijk, maar pas toen hij zei dat hij honger had 

voor twee, herkende ze hem—die meneer toch—en ze schepte 

hem een vol bord. Jammer dat ze de spaghetti brak. Hij had er 50 

nu juist zo’n plezier in die lange slierten om zijn vork te 

draaien en het meelkluwen behendig op zijn lepel te schuiven. 

Muller noemde dat 'gevaarlijk eten’. Het was voor hem een 

sport om geen spatje op zijn witte overhemd te knoeien, zoals 

hij het ook een sport vond zoveel mogelijk doperwten op zijn 55 

vork te schuiven, zonder er op weg naar zijn mond één te laten 

vallen. Ook was hij goed in soep zonder terugplonzende drup-

pels. Ja, waar het om eten ging nam Muller graag een risico. 

Een kip sneed hij als een chirurg en hij dacht, zolang her 

bestek in mijn hand niet trilt, ben ik gezond en kan ik de 60 

wereld aan. 

Nu moest hij bij het afrekenen oppassen dat zijn bord, 

druipend van al te scheutig overgegoten vleessaus, niet tegen 

zijn jas aan kwam. Hij duwde zijn regenjas tot in de kom van 
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zijn elleboog en hield het blad op zijn vlakke rechterhand in 65 

evenwicht. Het bord schoof niet. 

Muller wilde ongestoord genieten. Zijn vaste hoekje was 

vanavond bezet, dus liep hij naar de stille vleugel waar het 

donkerder was dan normaal omdat de plafonnières er 

gedeeltelijk met kerstgroen waren afgedekt. Hier was plaats 70 

genoeg. Muller zette zijn bord neer, hing zijn jas over een 

stoel en plaatste koffer en kalender naast de tafelpoot.  Hij 

ging er eens goed voor zitten. Hè, wat dom nu, druk met het 

rechthouden van zijn dampende bord was hij een servetje, 

vork en lepel vergeten. Hij liep terug. Zelfs bij de bestek-75 

bakken moest hij nog op zijn beurt wachten. Hij peuterde wat 

extra servetten uit de houder, handig voor in de auto, en liep 

dromerig naar zijn plaats. Maar bij het tafeltje aangekomen 

frommelde hij van schrik zijn servetten ineen. Er was een 

grote zwarte neger achter zijn bord gaan zitten. De man 80 

wikkelde juist vork en mes uit zijn servet en begon zonder op 

te kijken in de spaghetti te snijden. Spaghetti eten met een 

mes, dacht Muller, kan het onbeschaafder. Hij keek de man 

dreigend aan. De zwarte beantwoordde Mullers blik met 

onverschilligheid, hij glimlachte zelfs en stak toen zonder 85 

aarzeling een op maat gesneden hap in zijn grote mond. Mijn 

spaghetti, mijn bord, gonsde het door Mullers hoofd. Hij 

durfde niet naar de chef te lopen uit angst dat de man hem 

misschien van achteren zou aanvallen. Deze sliertensnijdende 

woesteling reeg hem zeker aan zijn mes. Muller voelde zich 90 

heel klein. De zwarte keek hem nu doordringend aan. Op van 

de zenuwen, maar uiterlijk kalm—dat had hij zich wel 

aangeleerd, een klant mocht nooit wat aan hem merken—ging 

hij in de stoel tegenover de man zitten. Muller zei geen woord, 

overdreven beleefd legde hij links zijn vork en rechts zijn 95 

lepel, het servetje vouwde hij uit op zijn schoot. De zwarte 

keek hem geringschattend aan. Vermoeid sloeg hij zijn ogen 
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naar het plafond, Muller was verbaasd dat het oogwit van 

negers zo gelig was. Toen keek de zwarte hem weer recht aan. 

Het leek wel of zijn ogen hem dwongen toe te tasten. Muller 100 

wist niks beters te doen dan zijn vork voorzichtig in het bord 

tegenover hem te steken, zijn bord nota bene. 

Wat minder handig dan normaal draaide hij zijn vork in de 

gebroken sliertjes. Zou die man hem nu slaan, hem met zijn 

mes op de knokkels hakken? De zwarte at rustig door. Muller 105 

schoof wat hij om zijn vork had gewonden op zijn lepel en 

bracht de hap voorzichtig naar de mond, de zwarte almaar naar 

de ogen kijkend. Zijn hand trilde licht. De zwarte man 

glimlachte nu even, hij schoof zelfs het bord naar voren. Het 

leek wel of hij Muller aanmoedigde nog eens flink toe te 110 

tasten. O, als hij brutaliteit op prijs stelde, dan kon Muller er 

ook wat van. Zonder gedraai nam hij een lepelvol 

spaghettikruim en haalde hem nog eens diep door het eilandje 

vleessaus. De zwarte harkte met zijn vork de resterende saus 

gelijkmatig over de spaghetti. Beiden aten zwijgend verder. 115 

Muller proefde niets. Hij bleef schrikachtig in het rond kijken. 

Was er nu niemand in het restaurant die zag wat hier 

gebeurde? 

Dat die lui deden of ze hier thuis waren, vond hij tot daaraan 

toe, maar dat ze nu ook ongevraagd zijn bord leegaten, ging 120 

hem toch te ver. Altijd had hij tegenover klanten de verhalen 

van uit hun straatje stinkende Turken en zwartjoekels 

afgezwakt, altijd voorzichtig voor begrip gepleit, niet te veel 

natuurlijk, het bleven klanten. Hij begreep niet hoe hij ooit een 

goed woord over Surinamers had kunnen zeggen. Was dit 125 

eigenlijk wel een Surinamer, hij zag er zo duurgekleed uit... 

Vast en zeker allemaal gejat. De zwarte man veegde zijn 

lippen schoon met één van de extra servetjes die Muller naast 

zich op tafel had gelegd, ook probeerde hij wat rode spatjes op 

zijn overhemd weg te wrijven. Hij schraapte de keel en stond 130 
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op. Muller wilde iets zeggen maar durfde niet omdat hij 

zittend een ongunstige positie innam. Aap, dacht Muller. Hij 

volgde elke handeling van zijn ongenode gast. Hij zag hem 

kopjes pakken, koffie inschenken en weer zijn richting 

uitkomen. Glimlachend—o, die brutale glimlach—nam hij 135 

zijn oude plaats in. Zwijgend schoof hij Muller een kopje toe, 

en hield hem een zakje melkpoeder voor. Hoewel Muller 

graag zijn koffie met melk dronk, schudde hij angstig nee. 

Muller kon aan niets meer denken. Hij voelde zich gegijzeld 

aan zijn eigen tafel. Ook durfde hij geen suiker in zijn koffie te 140 

doen, uit angst dat de zwarte zou zien dat het lepeltje in zijn 

hand trilde. Hij wist dat zulke types juist agressief werden als 

je je angst toonde. De zwarte blies in zijn koffie en na zijn 

laatste slok liet hij een licht boertje. Hij stond op, knoopte zijn 

jasje dicht, pakte zijn koffertje, zijn regenjas, schoof zijn stoel 145 

terug naar de tafel, knikte vriendelijk naar Muller en verdween 

zonder een woord te zeggen. 

 

Het zweet liep in straaltjes langs Mullers rug. Eindelijk 

kwam hij tot zichzelf. Hij leefde nog. Geen messteek, geen 150 

kaakslag, hij had verstandig gehandeld. Naar huis en vergeten, 

mompelde hij in zichzelf. Maar waar was zijn koffer, waar 

zijn jas? Dus toch, die vuilak, die patserige junk. Zoekend 

keek Muller in het rond of de man nog ergens liep. Waarom 

was hier geen bewaker met een pistool en een pet op en een 155 

fluit in zijn mond om alarm te blazen? Al spiedend door de nu 

vrijwel lege eetzaal zag Muller plotseling twee rijen achter 

zich zijn jas over een stoel hangen, tussen de poten door zag 

hij zijn koffertje en de kalender en op de tafel een vol bord 

spaghetti. 160 

 

Naschrift: 
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Het is de auteur bekend, dat dit verhaal zijn persoonlijke 

uitwerking is van een Wanderanekdote.  

Adriaan van Dis (1946) is bekend als schrijver, maar ook als 

journalist en televisiepresentator. Hij groeide op in Bergen, 

temidden van halfzussen en ouders met een Indische (oorlogs-) 

geschiedenis. Romans als Indische Duinen (2004) en Tikkop 

(2010) handelen hierover. Het oeuvre van Van Dis omvat 

romans, novelles, verhalen, essays, poëzie en toneel. ‘Een bord 

spaghetti’ is afkomstig uit de verhalenbundel Een bord spaghetti 

(1984). 
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HANS DORRESTIJN 

DE BIEFSTUK VAN HET 
ZOETE WATER 

 

Ze hadden een boot gehuurd bij botenverhuurbedrijf Bonset. 5 

Kalm roeide zijn vader de 

spiegelgladde plas over in 

de richting van het eiland 

Molensloot. Echt iets 

voor grote mensen om 10 

een eiland Molensloot te 

noemen, dacht Johan. Als 

je zelf een eiland een 

sloot noemde, kreeg je 

meteen een pak op je 15 

donder of op zijn minst een onvoldoende. Stel dat hij de 

roeiboot waar ze nu in zaten een vliegtuig noemde (stel dat hij 

zo stom zou zijn!), dan zou zijn vader nijdig zeggen: “Doe niet 

zo idioot, Johan, je weet best dat dit een roeiboot is.” En toch 

was het even stom om een eiland een sloot te noemen. Maar 20 

grote mensen mochten alles. Die kregen nooit op hun 

sodemieter. Die mochten een eiland desnoods een stroom 

noemen. Als er niet op alles straf stond, was het misschien nog 

wel grappig ook. Het was leuk om de dingen een andere naam 

te geven. Sloot noemde je eiland. Je zei gewoon tegen je 25 

vriendjes: “Ik krijg een bromvlieg op mijn verjaardag”, of “Ik 

ga in de vakantie logeren bij een standbeeld.” “Kijk uit, er gaat 
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een raket op je arm zitten!” “De poes klapwiekte met haar 

enorme vleugels.” 

Johan ging zo op in het zoeken naar gekke zinnen dat hij 30 

zijn vaders waarschuwing om stil te blijven zitten vergat. De 

boot wiebelde.     

“Stilzitten!” riep zijn vader, “let liever op of ik de goeie 

koers hou. Gaan we nog op dat torentje af?”    

“Iets meer naar rechts , pa.”       35 

De jongen vroeg zich af of op deze overtreding (het niet 

stilzitten) later straf zou volgen. Na een tijdje piekeren kwam 

hij tot de slotsom van niet. Zijn  vader zou hier geen werk van 

maken. Al wist je het natuurlijk nooit zeker. Niks was zeker. 

Dat was juist het beroerde. Hij had veel liever zijn moeder. 40 

Van zijn moeder kreeg hij tenminste direct op zijn donder, op 

het moment dat hij iets verkeerd deed. Dan wist je waar je je 

aan te houden had. Zijn moeder vond het ook verkeerd van 

zijn vader dat hij altijd later strafte. Vaak zei ze er wat van. 

Pas geleden nog hadden zijn ouders er ruzie over gekregen. 45 

“Het is een idiote manier van doen, Han,” had ze gezegd, 

“die kinderen zijn meestal al lang vergeten wat ze hebben 

gedaan. Je maakt die arme schapen er knettergek mee.” 

“Toch is het beter dan straffen op het moment zelf,” had zijn 

vader gezegd, “want dan ben je vaak zo kwaad en dan ga je te 50 

ver. Kijk maar eens naar dat ordinaire gekrijs als jij kwaad op 

de kinderen bent. Alsof dat zo lollig voor ze is.” Zijn moeder 

had er het zwijgen toe gedaan en ze was de kamer uitgelopen. 

Zijn vader won niet alleen met zijn handen, maar ook met zijn 

mond.      55 

Johan zat rechtop en doodstil op het achterbankje. Zijn vader 

zat nog steeds tussen hem en het spitsloze torentje aan de 
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horizon in. Hij kon het tenminste niet zien. Dus ze hielden de 

goeie koers. Het was Johan een raadsel hoe zijn vader zonder 

om te kijken toch precies de goeie kant op wist te varen. Grote 60 

mensen waren wel vreemd en onberekenbaar, maar ze waren 

ook vaak allemachtig knap. Soms. Nee vaak. Nee sommigen. 

En niet altijd.        

Molensloot was met meer riet omgeven dan de andere 

eilanden van de Zompense plassen. Zijn vader bleef 65 

doorroeien tot een meter of tien voor de rietkraag. Toen liet hij 

de boot uitlopen. Geluidloos gleden ze door tot ze ritselend in 

het riet schoven. Zijn vader knakte een paar stengels, wond die 

om de dolpen en schoof de ijzeren ring van de roeispaan 

daaroverheen. De boot lag vast. Ze konden niet wegdrijven. Er 70 

was bijna geen wind.        

De dobbers stonden bewegingloos in het water. Behalve als 

de boot bewoog doordat Johan ging verzitten. Dan keek zijn 

vader opzij, zonder een kwaad woord overigens. Ja, vader was 

in een opperbest humeur. Nou zei dat niet alles. Nee, dat zei 75 

beslist niet alles. De aframmeling om de lekke band stond hem 

nog levendig voor de geest. Het gebeurde twee jaar geleden. 

Ze waren aan het fietsen, zijn vader, zijn moeder, zijn broer 

Eef en hij. Het was een mooie zonnige dag. Zijn vader en 

moeder reden voorop. Eef en hij gingen stoep op en stoep af 80 

rijden. Ze rukten steeds hun stuur omhoog en wipten de stoep 

op. Daar waren ze lekker mee bezig tot zijn vader achterom 

keek. Hij riep dat ze op moeste houden met het vernielen van 

hun band. Vlak daarna klonk er een vreselijke knal. Het was 

natuurlijk Johans band geweest. Eef had met die dingen altijd 85 

geluk. Drie dagen later ’s avonds onder het eten gebeurde het. 

Ze aten boerenkool  met worst, dus zijn vader was in een goeie 
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bui. Als pa vrolijk was, was iedereen vrolijk. Moeder lachte, 

Eef lachte en Johan zelf lachte het hardst. Het was gezellig. 

Om de stemming te verhogen had Johan een mop verteld. 90 

“Meneer Pietersen is door een stoomwals overreden. Hij ligt 

nu in het ziekenhuis op kamer 11, 12 en 13.” Alleen Eef moest 

er om lachen. Zijn vader bromde dat hij ‘m al kende, legde 

zijn vork en mes neer en strekte de arm. Johan was te laat om 

te bukken. De klap kwam hard aan. De afdruk van de dikke 95 

gouden trouwring stond in zijn wang.     

 “Die was voor het vernielen van je fietsband,” zei hij. Hij 

nam kalm zijn vork en mes weer op en at verder. Zijn moeder 

stond met de woorden “Jezus Christus” op en liep de kamer 

uit, naar de keuken. De zijkant van Johans gezicht gloeide. 100 

Maar hij at toch zijn bord leeg. Boerenkool smaakte ook wel 

lekker met pijn.     

Er was ietsje meer wind gekomen. Af en toe ritselde het riet 

en rimpelde het water. Johan vond het jammer. Als het water 

spiegelglad was, zag je de dobber het best. Dan kon je zelfs de 105 

kleinste beweging zien. Ze zaten nu een half uur te vissen, 

maar geen van beiden had nog beet gehad.     

“Geen stootje,” zei zijn vader teleurgesteld.   

“Misschien moeten we voeren,” opperde Johan.   

“Jij altijd met je voeren.”       110 

   

Toch pakte zijn vader wat klontjes voer uit het gele bakje 

aan zijn voeten. Hij wierp ze in het water. Er klonken twee 

zachte plonsjes. Jemig, wat kon die man mikken: precies naast 

de dobbers die een kort zijwaarts rukje maakten.  115 

Even later kwam zijn vaders pen (zijn vader noemde een 

dobber altijd een pen) langzaam omhoog. Hij rees statig uit het 
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water, hoger en hoger. Het ding stak op een gegeven ogenblik 

zo ver uit het water, dat het omviel en plat op het water lag. 

Zijn vader sloeg. Vol verrukking zag Johan de top van de 120 

hengel krombuigen. De lijn stond snaarstrak.  

“Dat is een joekel,” riep zijn vader verheugd, terwijl hij zich 

schrap zette in de boot. Het water begon te kolken. Het duurde 

een tijdje voor ze een glimp van de vis te zien kregen. Een 

grote gladde zwartglimmende rug die meteen weer onderwater 125 

verdween. Zijn vader juichte: “Een zeelt! Pak het schepnet, 

Johan!”  

Er kwam een laag schuim op het water voor hun boot. De 

vis vocht en vocht voor zijn leven. Telkens als ze dachten dat 

ze hem hadden, dook de zeelt de diepte weer in. Dan trok de 130 

lijn zo strak dat ze bang waren dat hij zou breken. Johan 

probeerde niet aan de haak te denken.  Hoe harde de vis trok, 

hoe dieper de haak … De zeelt gaf zich gewonnen. Hij schepte 

hem met een schepnet uit het water en toen spartelde de 

donkere vis in de boot. In een tel had zijn vader de haak uit de 135 

vissenbek gehaald en hij liet het dier in het leefnet glijden dat 

aan de zijkant van de boot in het water hing.   

“Zo jonkie,” zei zijn vader vriendelijk, “dat wordt smullen 

vanavond.”   

“Zetten we hem dan niet terug?”     140 

“Ben je bedonderd. Zeelt is de lekkerste vis die er bestaat. 

Heel zacht wit vlees. Lekkerder dan kabeljauw. Met botersaus 

smaakt hij verrukkelijk. De biefstuk van het zoete water om zo 

te zeggen.”         

Het water was weer even glad als daarstraks. De wind was 145 

weer gaan liggen. De rietstengels bewogen niet, behalve daar 
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waar rietzangers of karekieten druk in de weer waren. Als je 

erop lette, was de stilte van de natuur behoorlijk lawaaiig. 

Af en toe keek Johan tersluiks opzij. Het gezicht van zijn 

vader was onbewogen. Je kon er niet aan zien of de man boze 150 

of vriendelijke gedachten had. Er kon dus altijd nog iets naars 

gebeuren. Al werd de kans steeds kleiner, gelukkig. En 

bovendien, de laatste dagen  had Johan bij zijn weten niets 

gedaan waardoor hij straf verdiende. Hij had een rapport 

gehad zonder onvoldoende, hij had geen gaten in zijn kleren 155 

gemaakt, hij had niet per ongeluk het licht in de schuur laten 

branden, hij was meteen als zijn moeder het zei naar bed 

gegaan (anders bleef hij nog wel eens hangen als hij graag het 

einde van een spannende aflevering wilde zien). Een week, 

twee weken lang had hij geen foutje gemaakt. Tenminste voor 160 

zover hij wist. Zijn vader was al een paar dagen heel vrolijk. 

Ook Eef had geen slaag gekregen. Misschien werd het van nu 

af aan steeds beter.      

Ondanks al die prettige gedachten bekroop Johan het akelige 

gevoel dat hij wat vergat, iets naars. Wat kon dat geweest zijn? 165 

Gisteren, wat was er gisteren gebeurd? Niks bijzonders. En 

eergisteren? Toen was zijn vader jarig. Het hele huis ’s avonds 

vol visite. Eef en hij mochten laat opblijven. Het werd zelfs zo 

laat dat zijn vader slaap had gekregen. Zijn vader had enorm 

zitten gapen zonder zijn hand voor zijn mond te houden. Johan 170 

had op zijn vaders mond wijzend geroepen: “Kijk, de grotten 

van Han!” Het bezoek had enorm gelachen en zijn vader ook. 

Met een glimlach dacht Johan aan zijn grapje terug: de grotten 

van Han. “Hé, zit je niet te suffen,” zei zijn vader opeens, “je 

hebt al een hele tijd beet. Slaan!”    175 
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Net als bij zijn vader daarstraks, ging de dobber plat op het 

water liggen. Johan sloeg en hij wist meteen dat het zeelt 

nummer twee was.     

“Niet te hard, Johan! Niet rukken dan breekt de lijn! 

Gelijkmatig trekken! Nee, niet van de idiote bewegingen!” 180 

Het zweet brak de kleine jongen uit. Ineens was hij 

doodsbang dat hij onder de ogen van zijn vader de zeelt zou 

verspelen. De vis in de diepte schoot van links naar rechts, 

kwam boven, dook weer onder. Hij voelde de hengel trillen. 

De lijn schoot op een vreemde manier door het water. Als de 185 

lijn nou maar niet brak! Als hij ondanks zijn zenuwen nou 

maar precies deed, wat zijn vader zei. “Rustig Johan! 

Meegeven! Meer meegeven! Nee, niet steeds met een ruk 

loslaten … Juist. Juist!“ Johans hart trilde. Het bleef trillen 

toen zijn vader de zeelt, een nog groter exemplaar dan de 190 

eerste, uit het water had geschept. Het was goed afgelopen. 

Maar hij had ware doodsangsten uitgestaan. Als hij de vis 

verspeeld had, was de stemming van zijn vader misschien 

omgeslagen. Maar nu, nu kon de dag niet meer kapot.   

Hij zat dicht bij zijn vader en babbelde honderduit. Het was 195 

een dag van blijdschap. Zijn vader ving maar liefst drie 

zeelten. Hijzelf hees een zware voorn aan boord. Ja, het was 

de mooiste visdag die hij ooit had meegemaakt. Hij dacht dan 

ook dat zijn vader de hengel op een gegeven ogenblik alleen 

maar neerlegde om een shaggie te rollen. Behoedzaam schoof 200 

zijn vader het achtereind van de hengel onder de rand van de 

zijkant van het bootje. Toen dat gebeurd was, keek hij Johan 

even met opgetrokken wenkbrauwen aan, haalde uit en sloeg. 

De klap was niet harder dan andere klappen die hij van zijn 
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vader gekregen had. Toch was deze de ergste. Wat nooit 205 

gebeurde, gebeurde nu: Johans ogen vulden zich met tranen. 

“Die was voor je brutaliteit op mijn verjaardag,“ zei zijn 

vader, “de grotten van Han. Ik wil niet dat je zulke dingen zegt 

waar iedereen bij is.“     

Johans dobber werd wazig, steeds waziger tot hij niet meer 210 

kon zien of hij beet had.

Dorrestijn (1940) werd in Ede geboren. Zijn vader was actief in 

het verzet en werd in 1941 door Duitsers gefusilleerd. Hierna 

groeide hij op bij zijn stiefvader, die een grote inspiratiebron 

was. Dorrestijn was zeven jaar lang leraar op het Wagenings 

Lyceum.  Hij nam ontslag en ging verder als schrijver en 

cabaretier. Hij heeft een uitgebreid oeuvre op zijn naam staan, 

variërend van kinderboeken tot gedichten voor volwassenen.  

Dorrestijn heeft een typische zwartgallige  stijl. Het verhaal ‘De 

biefstuk van het zoete water’ komt uit Brandnetels en andere 

verhalen over kindermishandeling (1984). 
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MARGA MINCO 

HET ADRES 
 

‘Kent u me nog?’ vroeg ik. 

De vrouw keek mij onderzoekend aan; ze had de deur op een 5 

kier geopend. Ik kwam dichterbij en ging op het stoepje staan. 

‘Nee, ik ken u niet.’ 

'Ik ben de dochter van 

mevrouw S.’ 

Ze hield haar hand om 10 

de deur alsof ze wilde 

beletten dat hij verder 

open zou gaan. Haar 

gezicht verried geen 

enkel teken van 15 

herkenning. Ze bleef me 

zwijgend aankijken. 

Misschien heb ik me 

vergist, dacht ik, mis-

schien is ze het niet. Ik 20 

had haar maar één keer 

vluchtig gezien en dat was jaren geleden. Het was best 

mogelijk dat ik op een verkeerde bel had gedrukt. De wouw 

liet de deur los en deed een stap opzij. Ze had een groen 

gebreid vest aan. De houten knopen waren door het wassen 25 

iets verbleekt. Ze zag dat ik naar het vest keek en verschool 

zich weer half achter de deur. Maar ik wist nu dat ik goed was. 

'U hebt mijn moeder toch gekend?' vroeg ik. 'Ben je 

teruggekomen?' zei de vrouw. ’Ik dacht dat er niemand 

teruggekomen was.’ 30 

'Alleen ik.' Achter haar in de gang ging een deur open en 

dicht. Er kwam een muffe lucht naar buiten. 
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Het spiit me, ik kan niets voor u doen.' 

‘Ik ben speciaal met de trein hier naar toe gekomen. Ik had u 

even willen spreken.' 'Het schikt me nu niet,' zei de vrouw, 'ik 35 

kan u niet ontvangen. Een andere keer.' 

Ze knikte en sloot behoedzaam de deur, alsof er in huis 

niemand gestoord mocht worden. 

Ik bleef nog even op de stoep staan. Het gordijn voor het 

erkerraam bewoog. Iemand gluurde naar mij en zou straks 40 

vragen wat ik moest. 'Och niets,' zou de vrouw zeggen,' ’t was 

niets.’ 

Opnieuw keek ik naar het naambordje. ‘Dorling’ stond er, 

met zwarte letters op wit emaille. En op de stijl, iets hoger, het 

nummer. Nummer 46. 45 

 

Terwijl ik langzaam terugliep naar het station, dacht ik aan 

mijn moeder, die mij jaren geleden eens het adres gegeven 

had. Het was in de eerste helft van de oorlog geweest. Ik 

kwam voor een paar dagen thuis en het viel me dadelijk op dat 50 

er in de kamers 

het een en ander 

veranderd was. 

Ik miste allerlei 

dingen. Mijn moeder verbaasde zich erover dat ik het zo gauw 55 

gemerkt had. Daarop vertelde ze mij over mevrouw Dorling. 

Ik had nog nooit van haar gehoord, maar zij bleek een oude 

kennis van mijn moeder te zijn, die ze in geen jaren had 

gezien. Ze was plotseling komen opdagen en had de 

kennismaking hernieuwd. Sindsdien kwam ze geregeld. 60 

’Iedere keer als ze hier weggaat neemt ze iets mee naar huis,' 

zei mijn moeder. ‘Al het tafelzilver heeft ze in één keer 

meegenomen. En dan de antieke borden die daar hingen. Met 

die grote vazen heeft ze erg moeten sjouwen, en ik ben bang 

dat ze van het serviesgoed spit in haar rug heeft gekregen.’ 65 

Mijn moeder schudde meewarig het hoofd. 'Ik zou het haar 

nooit hebben durven vragen. Ze heeft het me zelf voorgesteld. 

‘Ik kom altijd weer op die periode ‘40-‘45 terug, 

ik wil het vaak niet, maar die jaren hebben mij 

het hevigst aangegrepen.’ (Minco) 
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Ze stond er zelfs op. Ze wil al mijn mooie dingen redden. Als 

we hier weg moeten, zullen we alles kwijtraken, zegt ze.' 

'Hebt u met haar afgesproken dat ze alles bewaart?' vroeg ik. 70 

'Alsof dat nodig is,' riep mijn moeder uit. 'Het zou gewoon 

een belediging zijn, zoiets af te spreken. En denk 'ns aan het 

risico dat ze loopt, telkens als ze met een volle koffer of tas 

onze deur uitgaat!' 

Mijn moeder scheen te merken dat ik niet geheel overtuigd 75 

was. Ze keek me verwijtend aan en daarna spraken we er niet 

meer over. 

Ik was intussen bij het station gekomen, zonder al te veel op 

de weg te hebben gelet. Voor het eerst sinds de oorlog liep ik 

weer door de bekende wijken, maar ik zou niet verder gaan 80 

dan noodzakelijk was. Ik wilde mezelf niet kwellen met de 

aanblik van straten en huizen vol herinneringen aan een 

dierbare tijd. In de trein terug, zag ik mevrouw Dorling weer 

voor me, zoals ik haar de eerste keer had ontmoet. Het was de 

morgen na de dag dat mijn moeder mij over haar verteld had. 85 

Ik was laat opgestaan en de trap afkomend zag ik dat mijn 

moeder juist iemand uitliet. Een vrouw met een brede rug. 

’Daar is mijn dochter,' zei mijn moeder. Ze wenkte naar mij. 

De vrouw knikte en nam de koffer op die onder de kapstok 

stond. Ze droeg een bruine mantel en een vormeloze hoed. 90 

'Woont ze ver?' vroeg ik, toen ik had gezien hoe moeizaam 

ze met de zware koffer het huis uit ging. 'In de Marconistraat,' 

zei mijn moeder. 'Nummer 46. Onthoud het maar.’ 

 

Ik had het onthouden. Ik had alleen erg lang gewacht met er 95 

naar toe te gaan. De eerste tijd na de bevrijding interesseerde 

ik me helemaal niet voor al die opgeborgen boel, en natuurlijk 

kwam er ook iets van angst bij. Angst om geconfronteerd te 

worden met dingen, die behoord hadden tot een verband dat 

niet meer bestond; die opgeborgen waren in kisten en dozen 100 

en vergeefs wachtten tot ze weer op hun plaats gezet zouden 
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worden; die het al die jaren hadden uitgehouden omdat het 

'dingen’ waren. 

Maar langzamerhand werd alles weer normaal. Er was brood 

dat steeds lichter van kleur werd, er was een bed waar je onbe-105 

dreigd in kon slapen, een kamer met een uitzicht waar je 

iedere dag meer aan gewend raakte. En op een dag merkte ik 

dat ik nieuwsgierig werd naar al de eigendommen die nog op 

het adres moesten zijn. Ik wilde ze zien, aanraken, herkennen. 

Na mijn eerste vergeefse bezoek aan het huis van mevrouw 110 

Dorling, besloot ik het een tweede keer te proberen. 

Het was nu een meisje van een jaar op veertien dat mij open 

deed. Ik vroeg of haar moeder thuis was. 

'Nee,' zei ze, 'mijn moeder is even een boodschap doen.’ 

‘Dat hindert niet,' zei ik, 'ik wacht wel op haar.' 115 

Ik volgde het meisje door de gang. Naast een spiegel hing 

een ouderwets chanoeka- ijzer. Wij hadden het nooit gebruikt 

omdat het veel omslachtiger was dan een kandelaar. 

'Wilt u niet gaan zitten?' vroeg het meisje. Ze hield de 

kamerdeur open en ik ging langs haar naar binnen. 120 

Geschrokken bleef ik staan. Ik was in een vertrek dat ik kende 

en niet kende. Ik bevond mij temidden van dingen die ik terug 

had willen zien, maar die mij in de vreemde atmosfeer 

beklemden. Of het kwam door de smakeloze manier waarop 

alles gerangschikt was, door de lelijke meubels of de 125 

benauwde lucht die er hing, weet ik niet, maar ik durfde 

nauwelijks meer om me heen te kijken. Het meisje verschoof 

een stoel. Ik ging zitten en staarde op het wollen tafelkleed. Ik 

raakte het voorzichtig aan. Ik wreef erover. Mijn vingers 

werden warm van het wrijven. Ik volgde de lijnen van het 130 

patroon. Ergens aan de rand moest een brandgaatje zitten, dat 

nooit hersteld was. 

'Mijn moeder zal zó wel komen,’ zei het meisje. 'Ik had al 

thee voor haar gezet. Wilt u een kopje?' 

’Graag.' Ik keek op. Het meisje zette kopjes klaar op de 135 

theetafel. Ze had een brede rug. Net als haar moeder. Ze 
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schonk thee uit een witte pot. Alleen om het deksel zat een 

goud randje, herinnerde ik me. Ze deed een doosje open en 

nam er lepeltjes uit. 'Een mooi doosje is dat.' Ik hoorde mijn 

eigen stem. Het was een vreemde stem. Alsof elk geluid in 140 

deze kamer een andere klank kreeg. 

'Hebt u er verstand van?' Ze had zich omgedraaid en bracht 

me mijn thee. Ze lachte. 'Mijn moeder zegt dat het antiek is. 

We hebben nog veel meer.' Ze wees de kamer rond. 'Kijkt u 

maar eens.' 145 

Ik hoefde haar hand niet te volgen. Ik wist welke dingen ze 

bedoelde. Ik keek alleen naar het stilleven boven de theetafel. 

Als kind had ik altijd zo'n trek gehad in de appel die op het 

tinnen bord lag. 

’We gebruiken het overal voor,' zei ze. "We hebben wel 150 

eens gegeten van de borden die daar aan de muur hangen. Ik 

wou het zo graag. Maar het was heel gewoon.' 

Aan de rand van het tafelkleed had ik het brandgaatje 

gevonden. Het meisje keek mij vragend aan. 

'Ja,' zei ik, 'je raakt aan al die mooie dingen in huis gewend, 155 

je kijkt er haast niet meer naar. Je merkt het pas wanneer er 

eens iets weg is, omdat het gerepareerd moet worden, of 

omdat je het uitgeleend hebt, bijvoorbeeld.' 

Weer hoorde ik de onnatuurlijke klank van mijn stem en ik 

vervolgde: 'Ik herinner me dat mijn moeder mij eens vroeg of 160 

ik haar wilde helpen met zilver poetsen. Het is al heel lang 

geleden en ik zal me die dag waarschijnlijk verveeld hebben, 

of misschien moest ik thuis blijven omdat ik ziek was geweest, 

want ze had het me nog nooit gevraagd. Ik vroeg haar welk 

zilver ze bedoelde en ze antwoordde me verbaasd, dat ze het 165 

natuurlijk over de lepels, vorken en messen had. En dat was nu 

het vreemde, ik wist niet dat de voorwerpen, waar we iedere 

dag mee aten, van zilver waren.' 

Het meisje lachte weer . 

'Ik wed dat jij het ook niet weet.' Ik keek haar strak aan. 170 

'Waar we mee eten?' vroeg ze. 



100 

 

'Nu, weet je het?' 

Ze aarzelde. Ze liep naar het buffet en wilde een la 

opentrekken. 'Ik zal eens kijken. Het ligt hier in.' 

Ik sprong op. 'Ik vergeet mijn tijd. Ik moet mijn trein nog 175 

halen.' 

Ze stond met haar hand aan de la. 'Had u niet op mijn 

moeder willen wachten?' 

'Nee, ik moet weg.' Ik liep naar de deur. Het meisje trok de 

la open. 180 

'Ik vind het wel.' Toen ik door de gang liep hoorde ik het 

gerinkel van lepels en vorken. 

Op de hoek van de straat keek ik omhoog naar het 

naambordje. Marconistraat stond er. Ik was op nummer 46 

geweest. Het adres was goed. Maar nu wilde ik het niet langer 185 

onthouden. Ik zou er niet meer heen gaan, want de 

voorwerpen die in je herinnering verbonden zijn met het 

vertrouwde leven van vroeger, verliezen eensklaps hun waarde 

wanneer je ze, uit hun verband gerukt, terugziet in een 

vreemde omgeving. En wat zou ik ermee moeten doen op een 190 

kleine huurkamer, waar langs de ramen nog de flarden hingen 

van verduisteringspapier en in de smalle tafella niet meer dan 

een handvol eetgerei paste? 

Ik nam mij voor het adres te vergeten. Van alle dingen die ik 

vergeten moest, zou dat me het gemakkelijkst vallen. 195 

 
 
 
 
 200 

 
 

Marga Minco, pseudoniem van Sara Menco (1920), is een 

Nederlandse schrijfster van joodse komaf. Haar achternaam 

was eigenlijk Menco, maar een ambtenaar verwisselde (per 

ongeluk) de klinker. Minco was van haar familie de enige die de 

jodenvervolging overleefde. Haar ouders, broer en zus werden 

gedeporteerd. Minco kreeg een schuilnaam en wist onder te 

duiken. Enkele werken van Minco zijn: Het bittere kruid (1957),  

Het adres (1957) en De val (1983). 
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JAN WOLKERS 

HET TILLENBEEST 
 

Zelden bezoek ik nog de ouderlijke woning. Maar als ik er 

kom, doet mijn moeder de 5 

deur open nog voor ik het 

koperen drukbelletje beroerd 

heb. Ik wist dat je zou komen, 

zegt ze, ga maar in de salon, 

ik kom zo met de koffie. Haar 10 

armen zitten tot haar 

ellebogen onder het schuim 

van een overdadig sop. Ze 

komt uit de keuken, ze heeft 

mij dus niet zien aankomen. Ik 15 

moet inderdaad wel geloven 

dat ze van mijn komst op de 

hoogte was. Ik zink weg in 

een monstrueuze crapaud, uit 

een erfenis verkregen, met de 20 

geur van mijn gestorven 

grootouders er nog om heen: 

oprechte herenbaai, een lang niet meer in zwang zijnd 

verdelgingsmiddel tegen insecten, een vleug lavendel. Op het 

buffet verzet hun portret zich vergeefs tegen de inwerking van 25 

het zonlicht. Iedere keer als ik het terug zie is het valer 

geworden. Alleen de volle fin de siècle snor van mijn 

grootvader blijft even donker, trekt de verhoudingen scheef 

tussen de tonen onderling. Op den duur zal het de indruk 

wekken alsof hij er kunstmatig op is aangebracht.  30 

Hij heeft de lichte ogen en het zorgelijk gefronste voorhoofd 

van een dwangneuroticus. Mijn moeder vertelde vroeger, dat 

als hij thuis kwam, mijn oma zei: gauw de kopjes goed! De 
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kinderen zorgden dan dat de motieven op de kopjes precies 

stonden boven die op de schoteltjes. Hij kwam binnen groette 35 

niemand, loerde alleen naar de kopjes. Dan pakte hij zn krant, 

keek, voor hij zich in de crapaud liet zakken, de zitting na of 

er zich geen pluisjes op bevonden. Ik kijk hem aan. Hij kijkt 

niet naar mij, maar naar de fotograaf. Ook ik zal dood gaan 

aan kanker, denk ik. Je hebt je voortgeplant. Ook ik zal 40 

doodgaan aan kanker. Het gezwel valt niet ver van de boom. 

In het ziekenhuis kreeg hij eerst een buisje in zijn onderlijf 

voor zijn ontlasting. Maar toen de ziekte zijn buikholte met 

woekerende zwammen vulde, kwam er een heel rioleringsnet 

naast hem in bed te liggen. Er was geen houden meer aan. 45 

Toch heeft hij 

een uur voor 

zijn sterven nog 

ruzie gemaakt met de verpleegster omdat ze de bloemen die ik 

hem gebracht had niet in het midden van het tafeltje zette.  50 

Wat zit ik hier als een vreemde in dit vertrek. Als ik een 

belastingambtenaar was die hier kwam om betaling aan te 

manen, zou ik alles niet ongeïnteresseerder kunnen bezien. 

Toch zat ik als kleuter onder deze tafel en keek onder de franje 

van het tafelkleed naar de lucht waar een zilveren sigaar door 55 

gleed. Iedereen liep haastig naar buiten. Er werd geschreeuwd: 

de Graf Zeppelin! Daarna was het blauw van de lucht zo 

vreemd leeg, of alles wat een kind zich daarin voor kan stellen 

met die vreemde augurk verdween was. En nu zie ik het 

Vrijheidsbeeld voor me, en wolkenkrabbers. Dat zal ik van 60 

een foto uit de krant onthouden hebben.  

Op het zwartgelakte harmonium ligt nog dezelfde roze loper. 

Maar verbleekt en gekrompen door het wassen. De uiteinden 

van de toetsen steken er buiten, als een verlegen kind dat zijn 

onderlip naar binnen bijt. Toch is er in dit vertrek een 65 

voorwerp dat mij met angst vervult, waarnaar ik aarzel te 

kijken. Mijn blik gaat er langzaam heen. Over het versleten 

Perzisch tapijt, langs de zijkant van de schoorsteenmantel 

‘Elke zaadcel bevat bij de conceptie reeds een 

doodshoofdje.’ (Wolkers) 
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omhoog. In de pauwenveren vind ik uitstel. Het blauw blijft 

fel, of worden ze vernieuwd van tijd tot tijd? Dan springt mijn 70 

blik een halve meter naar rechts. Het tillenbeest! Mannen met 

mannen schandelijkheid bedrijvend. Als een steen geworden 

uitdaging ligt daar voor de statenbijbel een sfinx in rood 

marmer, zwart dooraderd. Het leeuwinnenlichaam is kundig 

en met begrip voor de anatomie gehouwen. Het Griekse 75 

godinnengelaat heeft een starre uitdrukking die het een 

geheimzinnige zielloosheid verleent. Op de voorpoten rusten 

een paar volle borsten, waarvan de welgevormde 

gelijkmatigheid nog eens ten overvloede komt bewijzen dat 

hier slechts een kundig decorateur aan het werk is geweest. 80 

Het zijn deze lichaamsdelen die het mythologisch wezen aan 

zijn naam hebben geholpen: het tillenbeest.  

Moet je hem niet aan de tillen nemen, vroeg mijn vader aan 

mijn moeder als er weer een baby schreeuwend van honger in 

de wieg lag. Ik heb het altijd in verband gebracht met optillen, 85 

dragen. Wij zijn thuis orthodox. Ik heb mijn moeder dus nooit 

anders gekend dan zwanger, zogend. Ze had heel wat te tillen. 

Multatuli zou ze kunnen zeggen. Van de rijkversierde 

schoorsteenmantel van een achttiende-eeuws kasteel bij ons in 

de buurt had ik het beest op een stormachtige herfstmiddag 90 

van het laatste oorlogsjaar overgebracht naar deze 

middenstandskamer. Het kasteel was plotseling verlaten omdat 

de Duitsers die er waren ondergebracht naar het oostfront 

vertrokken waren. Mijn zuster leed aan wellustziekte.9 Ze 

leefde niet met één Duitser, maar met hele troepen tegelijk. 95 

Als zij een kazerne of kamp binnenkwam, schopte ze haar 

broek uit die weldra in de mast wapperde. Ze ging van hand 

tot hand, werd doorgegeven als een besmettelijke ziekte. Ik 

wist dat zij sinds korte tijd tot de accommodatie van het 

kasteel behoorde. Toen de Duitsers vertrokken ging ik erheen, 100 

omdat ik dacht dat men haar misschien achtergelaten had zoals 

men vaste wastafels en toiletten achterlaat. Thuis kwam zij 

niet meer. Mijn vader had haar toegang tot de woning ontzegd. 
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In het kasteel was zij niet. Wel hing er in een duister portaal 

aan een vergeten kapstok een oude versleten regenjas van 105 

haar. In een van de zijzakken vond ik een briefje. Denk aan 

P.R., hij is gevaarlijk, stond erop. Dat het mijn initialen waren 

heb ik altijd als louter toeval beschouwd.  

Ik liep door grote hoge zalen waarvan de wanden bedekt 

waren met gobelins. De Duitsers hadden er grote stukken 110 

uitgesneden. Waar eens een vluchtend hert of een wild zwijn 

gestaan had, steigerde een paard met ruiter voor een wak van 

kalk en baksteen. Een minnaar maakte een hoofsebuiging voor 

een zuiver vierkant. De schoorsteenmantel lag vol met stroken 

linnen. Toen zag ik ineens de beide sfinxen die koel en 115 

zelfbewust in de ravage lagen. Het kostte niet veel moeite er 

een los te maken. Thuis werd er erg om gelachen. Mijn 

moeder geneerde zich voor de weelderige voorgevel. Het 

tillenbeest, zei toen iemand. Het tillenbeest, zei toen iedereen.  

De volgende dag ging ik met een vriend het pendant halen. 120 

Die vriend was een bleke donkere jongen, aan wie het lezen 

van de poëzie van Piet Paaltjens niet voorbij was gegaan 

zonder sporen in zijn gelaatstrekken achter te laten. Met 

moeite kon ik hem ertoe krijgen mij door een kelderraam te 

volgen het kasteel in. Maar toen we eenmaal de sfinx hadden 125 

losgebroken werd zijn enthousiasme zo groot dat hij ook een 

geweldige ovale spiegel in een pompeuze, vergulde lijst van 

de wand ging halen. Ik stond voor het raam en keek naar het 

zwarte water van de slotgracht. Het was zó rimpelloos dat het 

leek of het bevroren was. De weerspiegeling van een rank 130 

ijzeren bruggetje werden krullen die een schaatsenrijder er 

feilloos had ingetrokken. De nevel kwam uit de sloten 

opzetten als het schuim op een glas bier.  

Buiten het kasteel bleek dat de spiegel te zwaar was, dat we 

hem om beurten zouden moeten dragen. Ik besloot het 135 

tillenbeest zolang in het bos achter te laten. Terwijl mijn 

vriend wachtte, leunend op de spiegel als een ridder op zijn 

schild, liep ik tussen de bomen door naar een kuil die bedekt 
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was met dorre bladeren. Ik stootte het zware stuk marmer van 

mij af. De stront spatte omhoog. In de krater die het tillenbeest 140 

in de stinkende bruine massa had geslagen zag ik het half 

verteerde gelaat van mijn zuster, zwart als de geprepareerde 

huid van een indianenhoofd. Even maar. Toen stroomde de 

logge massa terug. Ik stond ademloos aan de rand van de 

latrine, mijn haren leken rechtop te staan tot in de kruinen van 145 

de bomen waar de reigers hun blauwe haat tegen het bos 

uitspuwden.  

Mijn moeder komt binnen met een kopje koffie, zet de 

kopjes op de lage tafel. Ik pak het kopje van het schoteltje en 

drink, dan zet ik het neer en kijk haar aan. Ik zie haar 150 

onrustige blik, en draai het kopje, zodat de motieven erop 

boven die op het schoteltje komen te staan. 

Seks en goddeloosheid. Zo zou je volgens sommigen het werk 

van Jan Wolkers (1925) kunnen samenvatten. Of zij daar gelijk 

in hebben, is maar zeer de vraag. Toch is Wolkers’ bekendheid 

bij het grote publiek zeker voor een groot deel te danken aan 

zijn openhartige beschrijvingen van seks, en zijn verzet tegen 

het gereformeerde milieu waarin hij opgroeide. ‘Het 

tillenbeest’, waarin de ik-figuur zijn ouderlijk huis weer 

opzoekt en beschrijft, is afkomstig uit de verhalenbundel 

Serpentina’s petticoat (1961). Beroemde werken van Wolkers 

zijn: Kort Amerikaans (1962), en Turks fruit (1969). 
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GERARD REVE 

BLOED 
 

'Allen!’ De man liet zijn schorre, raspende stem opnieuw door 

de ruimte klinken. Er kwam geen antwoord, maar ergens uit 5 

de buurt van de opgestapelde blokken geperst hooi klonk een 

kort geritsel. De oogleden van de 

man vernauwden zich gedurende 

de paar seconden dat hij 

onbeweeglijk bleef staan, al zijn 10 

zintuigen gespannen, wachtend of 

het geluid zich zou herhalen. 

Het geritsel verplaatste zich. De 

man stak snel, met de achteloze 

nauwkeurigheid van een roofdier, 15 

de ruimte over die hem van de 

stapel hooi scheidde, sprong met 

geruisloze behendigheid over de 

voorste paar blokken heen, en trok 

de ineengedoken gestalte van een 20 

jongen te voorschijn. Even was er 

een stilte, die slechts verbroken 

werd door het geluid van een 

fluitende, hijgende ademhaling. 

‘En wat deed jij daar? Opvreter. Jij laf kreng. Wat had jij hier 25 

te zoeken?’ sprak daarop zacht, en daardoor nog heser, de 

stem. Voordat er tijd had kunnen zijn geweest voor een 

antwoord, volgde reeds het geluid van steeds sneller 

toegediende slagen. 

In het schaarse licht was alleen het gelaat van het kind 30 

duidelijk zichtbaar. Er waren geen tranen op te zien; uit de 

mond steeg wel een regelmatig, hoog gekreun op, maar in de 

spitse, muisachtige gelaatstrekken en de diepliggende, donkere 



108 

 

ogen viel slechts een uitdrukking van geduldige 

waakzaamheid te lezen. 35 

De man duwde de gestalte voor zich uit en drukte het gezichtje 

met brute kracht tegen de muur. Er klonk een gesmoorde gil, 

die de man een ogenblik zijn prooi deed loslaten. Opnieuw liet 

hij zijn vuisten op het lichaam van de jongen neerkomen, maar 

tenslotte scheen hij moe te worden, want opeens hield hij op, 40 

draaide zich om, en verdween. 

Allen veegde het bloed, dat uit zijn neus liep, weg van zijn 

lippen en spuwde de stukjes hooi uit, die met het bloed zijn 

mond waren binnengekomen, en trad op zijn tenen naar 

buiten, in het volle daglicht. Nauwelijks was hij de staldeur uit 45 

of opnieuw dook hij werktuiglijk in elkaar, maar de stem die 

zo onverwachts boven hem klonk was niet dezelfde als die van 

daareven. Hij herstelde zich en keek omhoog. 

'Allen. kom hier.' Hoog boven hem, over de rand van de vloer 

van de 50 

droogzolder, was 

een blozend 

gezichtje met 

gele krulletjes 

eromheen zichtbaar. Allen schudde nadrukkelijk het hoofd. 55 

‘O, je bloedt helemaal. Kom hier!’ riep het stemmetje. De 

jongen veegde opnieuw zijn lippen schoon, en bekeek zijn 

hand. Hij deed een paar stappen naar voren, leunde tegen de 

ladder, en drukte zijn gezicht tegen het koele staal van een der 

sporten. ‘Je moet het zelf maar weten,’ kirde het stemmetje 60 

boven hem. ‘Je komt hier, of ik zal Vader wat gaan vertellen.’ 

De jongen klom langzaam de hoge ladder op en ging, boven 

gekomen, op de vloer zitten, na eerst een stuk gedroogde appel 

van een van honderden volgeregen lijnen die door de loods 

gespannen waren, te hebben afgerukt en in zijn mond te 65 

hebben gestopt. 

‘Dat heb je te laten,’ zei het meisje. ‘Ik ga het vertellen.’ 

‘Maar soms, wanneer ik denk  

dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij 

Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in zelfde 

wanhoop, Gij mij zoekt zoals ik U.’ (Reve) 
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De jongen zei niets. Het meisje trok nu op haar beurt een half 

dozijn appelpartjes van een lijn, at één ervan op, en wierp de 

rest in de diepte. ‘Rupsen hebben ook bloed,’ deelde ze mede. 70 

Maar het is groen.’ 

De jongen bleef zwijgen. Op de grote hoogte waarop ze zich 

bevonden was een lichte bries voelbaar, die soms in de 

luchtsleuven van dak en wanden een ijl gezoem veroorzaakte. 

‘Hij vindt je altijd meteen,’ vervolgde het meisje. ‘Omdat je te 75 

stom bent om je te verstoppen. Vader zegt er zit niets in zijn 

hoofd en alles moet ik er zelf inslaan. Hij zegt: Allen kan geen 

woord van een ander woord onderscheiden. Dat zegt hij.’ 

De jongen likte aan zijn lippen, maar bewoog zijn hoofd niet. 

Het viel niet te zeggen of het gesprokene tot hem was 80 

doorgedrongen. Zijn blik bleef onbeweeglijk voor hem uit 

gericht. 

Het bouwsel waarop ze zich bevonden was veel hoger dan de 

stal en ook dan het woonhuis, dat grotendeels achter het 

staldak schuilging. Voor hen lag een wijd vergezicht over de 85 

met rotsmuurtjes gemarkeerde fruittuinen, de bijna geheel 

droge, rode rivierbedding en, voorbij de rivier, de hoge 

boompartijen, blauwachtig door stof of warmtenevels, die het 

dorp omzoomden en alleen de bovenste trans van de kerktoren 

zichtbaar lieten. Van de huizen was nergens ook maar een 90 

steen of dakpan te zien. Ook de dikke, hoge muur die bij de 

weg begon en het kerkhof omgaf waar zijn ouders begraven 

lagen, bleef, hoe scherp de jongen ook tuurde, onzichtbaar 

voor zijn blik. Hij slikte de fijngekauwde appel door en begon 

met zijn nagels de hard geworden, donkere korst rond zijn 95 

neus los te krabben. 

‘De ladder kan helemaal los,’ zei het meisje, driftig knikkend 

waarbij haar krullen op en neer dansten. De jongen keek haar 

even aan. De ladder kon niet los, want die was immers van 

ijzer! Hij schudde het hoofd. 100 

‘Wel waar!’ kirde haar stemmetje. ‘Kijk maar.’ Ze knielde 

neer, boog zich voorover en begon moeizaam de beide zware 
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vleugelbouten los te draaien, waarmee de staken van de ladder 

aan de voorste vloerbalk zaten vastgeschroefd. Ze hield op 

toen de bouten halverwege naar buiten waren gekomen, en 105 

kwam weer overeind zitten. Haar purperen gezichtje was 

bezweet geraakt. ‘Ik heb geen zin meer, ik krijg pijn aan mijn 

vingers,’ verklaarde ze, achterover leunend tegen de 

golfijzeren wand. De jongen maakte slechts een kort, slorpend 

geluid. 110 

‘Waarom zeg je helemaal niks?’ vroeg het meisje. Ze liet zich 

verder achterover zakken en bracht haar armpjes onder het 

hoofd. ‘Denk je dat je nooit tegen me hoeft te antwoorden?’ 

De jongen liet even zijn ogen over de liggende gestalte dwalen 

om ze ten slotte op de rode, dikke enkels en de zwarte 115 

knoopschoentjes die op die van een pop geleken, te laten 

rusten. Even, bijna onwaarneembaar kort, bewogen zich zijn 

lippen. 

‘Wil je weer helemaal niets zeggen?’ Het stemmetje was even 

langzaam en lijzig als tevoren, maar een nieuwe toon, die de 120 

jongen maar al te goed kende, was er in hoorbaar geworden. 

‘Je mag hier niet eens komen.’ In een ritseling van massa’s 

geborduurd katoen richtte haar figuurtje zich op. De jongen 

staarde zwijgend langs de ladder neer op het betonnen 

plaveisel in de diepte. 125 

‘Ik ga Vader zeggen dat je hier zit. Je hebt van de appels 

gegeten, dat kan hij zien.’ Ze begon de ladder af te dalen. ‘Je 

hoeft dus niet te proberen die stukken op te rapen,’ vervolgde 

ze, op de beneden over het beton verspreid liggende partjes 

wijzend. ‘Ik ga ze fijn trappen.’ 130 

Ze was nu beneden. De jongen keek toe, hoe de voetjes, een 

trilling veroorzakend in de roze, gerimpelde knietjes, de nog 

half sappige stukjes vrucht driftig vermorzelden. Daarna zag 

hij haar om de hoek van de stal, in de richting van het 

woonhuis, in snelle dribbelpas verdwijnen. 135 

De jongen bleef geruime tijd onbeweeglijk zitten. Om hem 

heen was het bijna volkomen stil. De bries was te zwak 
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geworden om nog enig gesuis in de luchtsleuven van de loods 

voort te brengen. Slechts vaag, als van heel ver, was het loom, 

mompelend getok van hoenders te horen. 140 

De jongen boog zich op zijn hurken naar voren. Zonder naar 

zijn handen te kijken, betastte hij de beide half uitgeschroefde 

bouten en begon ze verder uit te draaien. Het ging helemaal 

niet moeilijk, en hij kreeg helemaal 

geen pijn in zijn vingers! 145 

Ergens koerde luid en opgewonden een 

duif. De jongen liet beide 

schroefbouten in zijn broekzak 

verdwijnen en richtte zich weer op. Een 

deur sloeg rammelend dicht, maar de 150 

jongen bewoog zich niet. Slechts even 

knipperden zijn oogleden. Over het 

kiezel naderden zware voetstappen, die 

dof werden op het beton. 

De man bleef onder aan de ladder 155 

staan, beide handen op de rug houdend. 

Hij keek omhoog en zijn ogen, die 

scherp de omtrekken van de jongen 

opnamen, drukten verbazing uit. Zijn blik ontmoette niet die 

van de jongen, die stil voor zich uit keek en zich niet 160 

verroerde. 

De man haalde zijn handen van achter zijn rug vandaan. In de 

ene had hij een vers afgerukte, sterke boomtak. Hij begon de 

ladder te bestijgen. De jongen slikte, maar nog steeds bleef hij 

roerloos zitten. Hij bewoog zich pas, toen het hoofd van de 165 

man de bovenste sport van de ladder was genaderd. 

Wat in de enkele volgende ogenblikken gebeurde, zou 

niemand nauwkeurig hebben kunnen beschrijven, zo snel 

volgde alles elkaar op: de voet van de jongen die, als gedreven 

door een losspringende veer, de kin van de man raakte; de 170 

ladder die knarsend losliet en zich langzaam van de rand van 

de vloer begon te verwijderen; het gekreun dat uit de keel van 
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de man ontsnapte, zijn bliksemsnelle draaiing om de ladder 

heen en zijn sprong, zijn vingertoppen en nagels, die slechts 

machteloze krassen in het stof van de loodsvloer achterlieten; 175 

de plof, die uit de diepte opklonk en de stalen palen van de 

loods deed trillen; en ten slotte de ladder zelf, die langzaam, 

bijna plechtig, op zijn plaats terugkeerde. 

De jongen knielde neer en bracht de vleugelbouten weer in 

hun gaten aan. Daarna daalde hij naar beneden om de tak op te 180 

rapen en deze ver weg, tot over de omheining van de 

varkenshokken heen, weg te slingeren, steeds echter 

behoedzaam blijvend niet zijn voeten te zetten in het donkere, 

reeds tot stilstand gekomen stroompje, dat om het hoofd van 

de man over het beton was uitgevloeid. 185 

 

(Ik zal het hierbij maar laten, hoewel ik graag ook dat gemene 

stiefzusje een doodsmak had laten maken.) 
 

 190 

Gerard Reve (1923), bekend van met name De avonden (1947), 

werd samen met Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans 

gerekend tot de ‘grote drie’ schrijvers van na de Tweede 

Wereldoorlog. Maar ook buiten de literaire wereld was hij 

bijzonder zichtbaar. De auteur raakte nogal eens in opspraak en 

gaf vaak aanleiding tot publieke debatten. Zo moest de auteur 

in 1966 (het jaar van zijn toetreding tot de Rooms-Katholieke 

Kerk) voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen na een 

aanklacht wegens godslastering. Deze had betrekking op een 

passage in Nader tot U (1967) waarin Reve beschrijft hoe hij 

gemeenschap heeft met een als ezel geïncarneerde God. 

Uiteindelijk werd Reve in 1968 vrijgesproken. Hoewel zijn 

literaire kwaliteiten altijd min of meer onomstreden zijn 

geweest, werd Reve juist om zijn thematiek en provocaties door 

velen verguisd en door anderen bewonderd. Het verhaal ‘Bloed’ 

komt uit de bundel Tien vrolijke verhalen (1962).  
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http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
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BORDEWIJK 

DE AKTETAS  
 

Het was nu al haast tien jaar na de bevrijding; meneer Kars 

had in die tijd zijn gezin zien toenemen, hij naderde de 5 

middelbare leeftijd, en nog steeds 

was hij werkzaam - na voorhene 

wisselvalligheid in zijn 

betrekkingen - op een van die 

regeringsbureaus welke zich 10 

bezighouden met de liquidatie van 

oorlogsschade en rechtsherstel, en 

die bestemd zijn zelf te worden 

geliquideerd. Daarmee was hij dan 

eindelijk ambtenaar geworden. 15 

Maar meneer Kars, vrij snel 

opgeklommen tot hoofdambtenaar, 

vreesde zijn eigen liquidatie 

allerminst. Hij had te verdienstelijk 

werk gedaan dan dat de regering 20 

hem niet zou willen behouden. Hij 

kende zijn waarde en gelukkig kende de man aan de top haar 

ook, zodat hij te zijner tijd stellig elders behoorlijk 

rijksemplooi zou krijgen. 

Hij verzette ook ’s avonds thuis nog veel werk, en nam 25 

moeilijke dossiers voor een rustige bestudering mee. Hij 

kwam uit een ambtenaarsgeslacht, en herinnerde zich nog 

verhalen van zijn grootvader. In diens tijd bestonden er geen 

aktetassen. De heren van de departementen liepen met lege 

handen, hoogstens met stok of paraplu, naar en van het bureau. 30 

De avonden besteedden ze aan hun bijbaantjes. Bijbaantjes 

waren toenmaals hard nodig. Men kon niet zeggen wat er het 

eerst was geweest: het lage ambtenaarsloon of het bijbaantje; 

daarover brak zich trouwens niemand het hoofd. 
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Maar meneer Kars, zonder tijd voor of behoefte aan een 35 

bijbaantje, had wel behoefte aan een aktetas. Deze was 

dermate een stuk van zijn buitenhuiselijke persoonlijkheid 

geworden dat zijn vrouw hem meermalen voor de aanvang van 

een zondagswandeling de aktetas moest ontnemen. Het was 

enkel verstrooidheid geweest, en toch liep meneer Kars niet zo 40 

prettig als door de week, al erkende hij de compensatie 

gelegen in de aanwezigheid van een beminnelijke wederhelft. 

Op deze verrukkelijke namiddag van mei te ruim vijf uur 

ging meneer Kars van zijn werk naar zijn woning. Hij liep 

altijd. Het was niet ver, een twintig minuten, van zijn bureau, 45 

ondergebracht in een groot flatgebouw, naar zijn woning in 

dezelfde buurt. Lichaamsbeweging was goed voor hem daar 

hij een neiging tot corpulentie vertoonde, en hij liep ook 

graag. Hij 

was een 50 

nogal kleine 

meneer, een 

zweem 

gebogen, onderweg weinig lettend op zijn omgeving en met 

zijn gedachten meestal bij zijn dossiers. Aldus ook op deze 55 

namiddag. Hij had nooit oog getoond voor het jonge groen, 

tenzij mevrouw Kars hem attent maakte. Ze wist van zijn 

lichte verstrooidheid en maande hem herhaaldelijk tot 

voorzichtigheid in het verkeer. Daartegenover beriep hij zich 

op het dierlijk instinct tot zelfbehoud, maar, voelende dat deze 60 

geruststelling niet gans toereikte, voegde hij erbij dat hij ook 

nog goed uit zijn ogen keek. 

De route van meneer Kars leidde altijd, en dus ook thans, 

over een ingewikkeld kruispunt. Hij moest ergens, dicht bij 

zijn huis, een grote verkeersweg oversteken die uit 65 

verscheidene banen bestond: een wandelpad van klein grind, 

een fietspad van asfalt, een rijweg van klinkerkeien, twee 

trambanen met tussengewoekerd gras, een fietspad van asfalt, 

een wandelpad van klein grind. Al deze banen werden 

‘Maar de grootste dingen die ons bestaan kenmerken 

laten zich niet in een hoek duwen, de liefde niet, het 

huwelijk, het gezin, de mislukking niet, noch de dood. 

Zij blijven onze daden richten..’ (Bordewijk) 
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onderling gescheiden door enkelvoudige rijen dikke bomen 70 

die aan de allee een grote bekoring verleenden, maar ook het 

uitzicht belemmerden, zodat een overstekend wandelaar niet 

kon volstaan met beurtelings de ene kant uit te zien en de 

andere, maar bepaald ook nog om de stammen moest 

heengluren. En dan vertoonde de verkeersweg ter plaatse waar 75 

meneer Kars er zich van bediende nog iets, dat hem maakte tot 

een knooppunt: hij werd door een andere dubbele trapbaan 

benut voor oversteken in s-vorm. 

Toen meneer Kars, die namiddag van zijn werk gekomen, 

om ongeveer kwart over vijf de laan overstak die in beide 80 

richtingen druk bereden werd, kreeg hij daar ergens de 

merkwaardigste gewaarwording van zijn leven. Ze viel niet te 

verwoorden, in geen enkele taal, ze was evenmin te 

verklanken, te verbeelden of in gebaren uit te drukken. Ze lag 

buiten het gebied van zintuiglijke waarneming, en tegelijk 85 

bezat ze iets van alomtegenwoordigheid. Maar het vreemdste 

was dat hij haar ogenblikkelijk vergat. 

Hij liep verder. Hij was de laan overgestoken. Daar voor 

hem lag de bochtige dwarsstraat waardoorheen het andere 

dubbele paar tramrails slingerde. Hij zou nu ook verder zijn 90 

oude vertrouwde route volgen: eerst deze straat haaks over, 

dan een klein voetpad met een heuvel en hekwerk aan begin 

en eind om fietsers te weren, dan het villapark waar hij met 

zijn gezin zijn intrek had in een paar kamers, en vast en zeker 

in vijf minuten thuis. 95 

Toen hij echter de tweede straatweg had gesneden en veilig 

stond op het andere trottoir werd hij door een onverklaarbare 

kracht gedwongen tot omkijken, en het eerste wat hem opviel 

was tussen de bomenrijen van de grote laan een stilstaande 

motorwagen, waar zich aan de kop reeds een groep kijkers had 100 

gevormd. De kop werd dikker, en meneer Kars, die hier 

volmaakt veilig stond, met de ingang van het heuvelend 

voetpad in zijn rug, zag hoe al meer nieuwsgierigen kwamen 

aanhollen, hoe fietsers en bromfietsers afstapten en auto’s 
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stilhielden. Hij zag het van deze korte afstand duidelijk en 105 

tegelijk met een zekere gedesinteresseerdheid. Naar zijn aard 

was hij niet iemand om met de neus te willen liggen bovenop 

een verkeersongeval. Het bracht echter plotseling heel even 

zijn vreemde gewaarwording van daarnet in zijn herinnering 

terug. Was het misschien een soort voorgevoel geweest dat er 110 

iets gebeuren zou? Want kijk, was het niet geweest op 

ongeveer dezelfde plek? En toch was het niet zozeer het 

ongeval dat hem boeide, als wel de reactie daarvan op de 

omgeving, en de reactie boeide hem zelfs meer dan anders, al 

besefte hij het niet. 115 

Hij zag hoe er koortsachtig werd gevraagd, hoe de latere 

kijkers op de tenen gingen staan, hoe alles meer en meer 

samenpakte; hij merkte het voordeel op van de grote gestalten, 

hij zag autobussen die langzaam gingen rijden en waarin de 

hoofdenrijen langs de ruiten zich plotseling naar hetzelfde 120 

punt wendden en de halzen draaiden tot de grens van hun 

mogelijkheid. Door de straat waar hij stond gleed inmiddels 

ook een tram aan, en toen deze zijn s-lijn over de laan met het 

ongeluk volgde zag hij alle passagiers van de zetels dezerzijds 

als op commando oprijzen, en zich storten naar de ramen aan 125 

de andere kant alsof het voertuig een volle plezierboot was in 

ruw weer. 

Helemaal niet denkend aan de ongelukkige die daar 

ongetwijfeld onder de baanschuiver moest liggen, keek 

meneer Kars toe met een lichte geamuseerdheid, langzaam 130 

opgekomen en volstrekt niet bij zijn karakter passend. Toen 

gierde ergens de alarmsirene van de politie. Meneer Kars ving 

nog een glimp op van het tentwagentje, maar door de 

mensenmenigte werd het verdere aan zijn oog onttrokken en 

hij vervolgde rustig zijn weg naar huis. Straks zou hij iets aan 135 

zijn vrouw te vertellen hebben, vanavond iets meer door de 

radio vernemen en morgenochtend het verslag lezen in het 

dagblad. Overigens, het waren thans nauwelijks verslagen, 

want naarmate de ongevallen in aantal groeiden, nam hun 
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stuksgewijze vermelding in omvang af. De moppenkolom van 140 

het vroegere weekblad was vervangen door de 

ongevallenkolom van het huidige dagblad, en het drukbeeld 

was hetzelfde gebleven. 

Aldus peinzend, niet zonder heimelijke voldoening over 

deze vergelijking, beklom meneer Kars de lage heuvel van het 145 

voetpad dat schaars werd belopen, wrong zich door het eerste 

hekwerk met de hem eigen routine die niet meer eiste dan drie 

stappen en drie draaiingen van de heup, en wrong zich even 

later op dezelfde wijze door het hek aan de andere heuvelvoet. 

Bij het nemen van deze tweede hindernis gebeurde er in zover 150 

iets ongewoons dat een flink uit de kluiten gewassen jongen 

haar terzelfder tijd nam, van de andere kant. De hekken waren 

dagelijks getuigen van wellevendheid en lompheid, van hoffe-

lijke uitnodigingen en stroef terugknikken, van lichte groeten 

en lachjes voor een ogenblik, van fronsingen, van 155 

binnensmondse en luide verwensingen, en behalve van 

geestelijke botsingen ook wel van lichamelijke. Het ontging 

evenwel meneer Kars, die geen aanleiding had gevonden de 

opgeschoten knaap voorrang te verlenen, dat er hier ditmaal 

een raadselachtig kunststuk werd volbracht. 160 

Nu bevond meneer Kars zich in de eerste laan van de 

villabuurt. Nog vier minuten en hij zou thuis zijn. Het was er 

stil, en meneer Kars kon in de verte met regelmatige ritmiek 

vier tonen horen, welluidend en droefgeestig. Het sein zweeg 

abrupt. Dat moest de ziekenwagen wezen. 165 

Het was niet dit viertonig sein op zichzelf dat meneer Kars 

eensklaps koud maakte, het was ook nog niet dat hij het geluid 

- voor het eerst - in welomlijnd verband bracht tot de dood - 

het was dat hij terzelfder tijd opmerkzaam werd op zijn aktetas 

en dat hij, hoe wist hij niet, bemerkte dat de tas dood was. Het 170 

gaf hem een gevoel van onvoorstelbare koude. Ja, het was 

heus zijn tas, echt zijn eigen tas, nogal geschaafd in het 

gebruik, maar stevig, en volgepropt met dossiers. Hij droeg 

hem als steeds in de linkerhand, hij had hem geen ogenblik 
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losgelaten, en toch, de tas had geen gewicht meer, hij was niet 175 

eigenlijk dood, maar meer, of minder; meneer Kars droeg een 

geest. Hij dacht er een moment over zijn vingers van het vatsel 

los te maken, maar hij durfde niet. Hij vreesde, hij wist dat de 

tas zou blijven zweven. Toen voelde hij reusachtige 

zweetparels uitbreken aan zijn voorhoofd en voelde tegelijk 180 

dat zij er niet waren. En hij hoorde - hij wist niet van waar, 

binnen hem of buiten hem - woorden die hij misschien eens 

had gelezen, of beluisterd, of in het langsgaan op straat 

opgevangen: de dood maakt niet aanstonds van de aarde los. 

Meneer Kars stond als een beeld. En hij zag het vóór zich. 185 

Als hij naar huis ging had hij de sleutel niet nodig, hij kon zó 

door de dichte huisdeur, door de kamerdeur, en niemand zou 

het weten. Zijn vrouw zou de telefoon opnemen en een 

onbekende diepe stem horen: 

‘Mevrouw, we zijn van de verkeerspolitie en we moeten u 190 

tot ons grote leedwezen voorbereiden op iets heel ernstigs. We 

zijn dadelijk bij u.’ 

Misschien had zijn vrouw op dit ogenblik de hoorn aan haar 

oor. Ja, dat had ze. Ze zag asgrauw. En, o God, zijn kinderen 

stonden erbij. 195 

 
Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emiel Bordewijk 

(1884), was een opvallende verschijning in de Nederlandse 

letteren. Van Bordewijks privéleven is weinig bekend.  Hij was 

een advocaat die, zoals hij het zelf zag, in zijn vrije tijd boeken 

schreef. Opvallend is vooral zijn manier van schrijven, die met 

de stroming van de ‘nieuwe zakelijkheid’ in verband kan 

worden gebracht.  Bordewijk werd bekend met romans als Bint 

(1934) en Karakter (1938).  Het verhaal ‘De aktetas’, afkomstig 

uit de gelijknamige bundel (1959), is een later werk van de 

auteur. Het kent de de invloeden van een latere stroming, het 

‘magisch realisme’, die de grens opzocht met droom, magie, 

verbeelding en hiernamaals. 
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LOUIS COUPERUS 

HET SPOORWEGONGELUK  

 
Buiten, in de ros doorschenen nachtdamp onder de glazen 

boog van het station, roesde immer de verwarring na het 5 

spoorwegongeluk voort. Binnen, in onze volle coupé, was de 

durende wachting. Onze trein, 

gerangeerd, wachtte af, wachtte 

meer reeds dan een uur met 

puffende locomotief, die even 10 

buiten de stationskap zijn altijd 

doorhijgende adem slaakte. 

Binnen zwegen wij. Er waren 

behalve ik— mijn naam is Atillio 

Nelli—en mijn knecht Dario, vijf 15 

reizigers: twee vrouwen, drie 

mannen. Zij zwegen nu allen en 

ik wist niet of zij bij elkander 

hoorden of dat zij niets met elkaar 

te maken hadden. In hun jassen 20 

en mantels en bont en reisdekens 

zaten zij, zwijgende, boos om het 

oponthoud, bleek, na de blik, die wij, in de avondschemer, een 

uur geleden reeds, op de verschrikking hadden kunnen slaan, 

langs welke wij—verder af—heen hadden kunnen glijden: de 25 

twee op elkander getorende locomotieven, de over elkaar 

gedonderde treinen, de verbrijzelde wagens, de om hulp 

schreeuwende slachtoffers,—blij, dat zij, die vijf, aan zulke 

vreeslijkheid waren ontsnapt. Zij hadden, tot bezwijkens toe 

der netten hun bagage op elkaar gestapeld: zij wachtten nu, 30 

egoïst, geërgerd af, dat wij zouden vertrekken. Wij zouden 

zeker niet voor twee uur, half drie te Milaan kunnen zijn. 
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Ik zelve was onverschillig mij te hebben kunnen redden; wij 

hadden gezeten in de trein van Venetië, die het minste geleden 

scheen te hebben. Na al het verdriet van de laatste maand, na 35 

de scheiding, na mijn hevige smart had het mij niet kunnen 

schelen er mee te eindigen in deze ramp. Maar het had niet 

mogen zijn; hier zat ik zonder zelfs een schram... 

Dario, bleek nog, zat over mij, in een hoek. Ook ik zat in 

een hoek en de plaats naast mij had ik belegd met mijn valies, 40 

pels, reisdeken, om te voorkomen, dat ik in dit zo nauwe 

tweede klas compartiment nog een buurman naast mij kreeg. 

Ik maakte mij breed, vulde de ruimte in de schemering. Buiten 

roesde het door. Gewonden, op brancards, werden vervoerd; 

een jong meisje gilde radeloos: mama! mama! Als wanhopige 45 

schimmen, in de ros doorschenen nachtdamp, gebaarden de 

mensen. Er was iets hels, demonisch in die verwarring. Er was 

gekrijs, bars bevel, luid geschreeuw; er was radeloosheid, een 

durende verwarring, ontzetting. 

Wij, binnen, zwegen. De vijf reizigers zwegen, zagen zelfs 50 

niet meer naar de verwarring op de stationstrottoirs, de ogen 

voor zich uit, de lippen dun gesloten, in zich de stil egoïste 

vreugde ontsnapt te zijn, de stil egoïste ergernis ook zo laat in 

de nacht te Milaan aan te komen. 

Toen sprak Dario en zeide: 55 

‘Zit meneer wel goed?’ 

‘Ja,’ zeide ik kort. 

‘Jammer, dat de eerste klasse vol was...' 

‘Je mag blij zijn, dat we nog plaats hebben gekregen,’ 

antwoordde ik, geërgerd om zijn dienstbare stem, die scheen te 60 

klagen, dat ik tweede klasse reisde. 

‘Zeker, meneer,' gaf hij toe. 

Wij zwegen en wachtten. Maar de verwarring buiten, bleef 

roezen dooreen. Er waren hevige gebaren, smartelijke snikken 

en de gewonden werden vlak langs onze trein gedragen, de 65 

richting der wachtkamers in; ik zag er een stervende vrouw in 
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de ogen... Plots werd het portier open gerukt met een nerveuze 

ruk. De kille nachtdamp blies als met een vale adem binnen. 

‘Is er plaats?’ vroeg een bleke stem. 

‘Neen, ’ zeide ik hard. 70 

‘Neen,’ snauwde Dario. 'Completissimo!' 

Voor het opengerukte portier stond de vrager. De bonten 

kraag van zijn jas was opgezet. De reispet was over het gelaat 

getrokken. Ik zag niets dan de bleke vlek van een moe gelaat 

met twee naar mij opgeslagen ogen. 75 

‘Is er geen plaats?’ vroeg de bleke stem, doodmoe en in 

twijfel. 

‘Completissimo,’ herhaalde Dario beslist, met de harde 

klank van mijn eigen stem. 

De vrager wendde zich reeds af. Zijn ogen zonken, er was 80 

iets van bezwijming in het bleke gelaat; toen sloeg hij nog 

eenmaal zijn blik naar mij toe.., 

‘Er is een plaats,’ riep ik hem toe. ‘Er is een plaats.’ 

‘Is er een plaats?’ vroeg de stem mat. 

‘Er is een plaats,’ herhaalde ik, terwijl ik Dario’s 85 

verwonderde blik voelde. 

De vrager hees zich de trede op. Ik wierp valies, pels en 

deken ter zijde, op de grond en schoof van de hoek weg. 

‘Hier is een plaats,’ wees ik. 

‘Dank u,’ zeide hij. 90 

Hij zonk neer in het hoekplaats, doodmoe. 

‘Heeft u geen bagage?’ vroeg ik. 

‘Neen...’ 

Zijn ogen sloten bezwijmend. Hij bewoog niet meer nu hij 

zat. 95 

Het portier werd dicht geslagen. Buiten duurde de 

verwarring voort. Binnen wachtten wij eindeloos. 

‘Was u in een van de treinen, die...?’ vroeg ik, aan wie 

binnen gekomen was. 
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‘Ja, ’ zeide hij en opende even de ogen. ‘Ik zat in de 100 

restauratiewagen van de trein, die van Bologna kwam. Ik ben 

niet gewond, geloof ik, maar mijn bagage... die weet ik niet.’ 

Hij sloot weer de ogen, zat roerloos. Niemand sprak meer. 

Aan zijn spitse uitspraak en niet zuivere zinsbouw had ik de 

vreemdeling herkend, maar hij sprak vloeiend de taal. Hij zat 105 

roerloos, gedoken in zijn bonten kraag, de ogen toe, de handen 

in de zakken, stijf en recht. 

‘U zit niet gemakkelijk,’ zeide ik weer. ‘U is zeker moe...’ 

‘Ik ben doodmoe,’ bekende hij. ‘Ik heb moeten klimmen 

door die verbrijzelde wagens heen en toen... O, langs die 110 

vreselijke dingen, die stervende mensen! Ik kon ze niet helpen, 

ik beefde als een riet, ik trilde op mijn voeten en de beambten 

riepen ons toe: doorlopen, doorlopen... en dat we weg 

moesten... Er kwamen uit de restauratiewagen nog anderen en 

die waren ook niet gewond en ze vroegen ons waarheen ze 115 

moesten... ’ 

Hij zweeg, de ogen toe; tranen van nerveuze ontroering 

ontvielen aan zijn pinkers. 

‘En toen?’ vroeg ik vol belang. 

Hij opende weer mat de ogen. 120 

‘Toen zeiden ze ons, dat er een trein naar Milaan stond... Ik 

moet naar Milaan!... O, o!' 

Zijn gezicht vertrok; zijn mond bleef open van pijn. 

‘Wat is er?’ vroeg ik. 

‘Mijn voet... ’ 125 

‘Wat heeft u aan uw voet?' 

‘Hij voelt aan of hij verstuikt is...' 

‘Strekt u uw voet uit, legt uw voet naast mijn knecht... ’ 

Hij zag even op, toen naar Dario: zeide: 

‘Neen, dank u, ik wil niet hinderen. 130 

‘U hindert niet,’ zeide Dario, iets opschuivende: ‘leg uw 

voet hier... ’ 

De jonge man strekte zijn been uit, legde zijn voet naast 

Dario. 
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‘O, o!’ steunde hij. 135 

‘Doet uw voet pijn?’vroeg Dario. 

‘Ja...’ 

‘U zou goed doen uw schoen uit te doen, ’ ried ik. 

‘Ja zeker, ’ zei Dario. ‘U zou goed doen uw schoenen uit te 

doen. ’ 140 

‘Misschien...’ glimlachte hij bleek. 

Dario zag mij aan. Het was zijn blik van knecht, die 

permissie vroeg. Ik knikte. Toen ontstrikte Dario de zijden 

veter van de Amerikaanse schoen van grijs gemsleer en 

verlakt, en trok de schoen uit. De pijnlijke voet lag nu tussen 145 

Dario’s handen, naast diens knie. De zwarte sok was even wit 

doorstreept. De voet was lang en smal, hoog van wreef, hol 

van zooi. De enkel scheen gezwollen... 

‘Doet pijn?’ vroeg Dario weer. 

‘Ja,’ zeide hij. 150 

‘Zal ik u masseren?’ vroeg Dario. 

‘Nee,’ aarzelde de vreemde. 

‘Laat mijn knecht u masseren.’ ried ik. ‘Hij kan masseren.’ 

Dario, die mij geregeld masseert als ik geschermd heb, 

masseerde voorzichtig, met zuiver ritme, de enkel. Hij zag 155 

daarbij nu en dan de vreemde aan, om te zien of hij pijn deed. 

Als de vreemde even kreunde, verbeterde Dario de druk van 

zijn duim; toen hij een paar seconden niet had gekreund, 

glimlachte Dario hem toe. De vreemde glimlachte bleek terug. 

De vijf anderen namen geen notitie van ons. Plotseling zette 160 

de trein zich in beweging, langzaam. Plotseling om ons heen, 

was de wijde, donkere, stille nacht der velden. Zij was vreemd 

wijd en kalm en vol geheim van onontroerdheid, na de 

verschrikking van zo-even. 

Dario staakte de massage. 165 

‘Niet te lang achtereen.’ zeide hij. ‘Straks weer. ’ 

De vreemde glimlachte zacht. 

‘Dank u,’ zeide hij. 

‘Maar laat uw voet zo liggen, ’ ried Dario. 
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De vreemde sloot de ogen. Wij reden door, langzaam, heel 170 

langzaam. Een der andere reizigers stond op. 

‘Veroorlooft u,’ vroeg hij in het rond en trok het groene 

kapje voor het plafondlicht. 

Binnen duisterde het, met vale schaduwen. Buiten was de 

wijde, even zo vale nacht. Ik zag schuin naar de vreemde. 175 

‘Hij slaapt,’ bewoog Dario met de lippen. 

Hij sliep. Het was een jonge, bleke man en het haar krulde 

ter zij van zijn pet uit. Hij was geheel geschoren en ik 

twijfelde of hij een Engelsman was of een Fransman. Hij sliep 

nu, en zijn wat korte, zinnelijke lippen glimlachten, als waren 180 

zij van moeheid verstard in zijn laatste dankbare glimlach naar 

Dario. 

‘Poverino, ’ bewoog Dario weer met de lippen. 

De trein stommelde voort. Hij sliep en zijn hoofd 

schommelde zacht heen en weer. Ik zelve, moe, wilde slapen, 185 

sloot de ogen. 

Toen ik ze opende zag ik, dat Dario sliep. Allen sliepen, in 

de vaal duistere coupé. Maar ik kón niet slapen, ik moest naar 

hem kijken. 

Zijn hoofd schommelde, het was of hij te moe was geweest 190 

zich gemakkelijker in zijn hoek te nestelen. Hij zat rechtop, 

zijn voet naast Dario en schommelend het hoofd. Waar ik 

naast hem zat, schommelde het telkens naar mij toe. Er was 

een impulsie in mij, om iets nader te schuiven, en toen het 

schommelende hoofd voorzichtig in mijn hoger gebogen arm 195 

te drukken tegen mijn schouder aan. Er was iets week 

vaderlijks en vriendschappelijks in mij, zo te doen. Ik heb het 

altijd in mij gehad, een zwakkere te willen steunen en na mijn 

nog verse smart, na mijn verbroken verloving, dreef deze 

drang tot steunen doelloos in mij. Ging als natuurlijk weg, in 200 

dit ogenblik, naar deze nerveuze, tengere vreemdeling uit... 

Mijn zachte dwang had hem niet doen ontwaken. Hij bleef 

slapen, tegen mijn schouder aan. En in impulsie 

onweerhoudbaar, schoof ik mijn arm achter hem door, tussen 
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de leuning en de plooien van zijn winterjas, en steunde hem 205 

zo. 

Hij bleef slapen, rustiger nu. De verstarde glimlach was 

verzwijmd, een bijna klassieke rust lag over zijn gelaat. Zijn 

adem ging op en neer, regelmatig. Hij zuchtte éénmaal en 

sliep toen vast. Allen om mij sliepen. En voor het eerst, na het 210 

grote verdriet, voelde ik mij volkomen gelukkig, in een 

vreemde, 

plotse, 

alles 

vereffende tevredenheid. Een kalmte streek in mij na de 215 

heftige aandoeningen der laatste dagen... na de verschrikking, 

bruut en bruusk daarop, van het spoorwegongeluk. Er was in 

mij die een weinig hoge, rustige voldoening, dat ik tóch 

steunde één, die zwakker dan ik was. Ik zou nu bewegingloos 

blijven, tot hij ontwaakte. Alles voelde ik in mij glad 220 

gestreken tot een grootbroederlijke zaligheid. 

Hoe oud zou hij zijn...? Ik wist er niet naar te raden. En 

nauwelijks was er meer nieuwsgierigheid in mij, om die 

volstrekte tevredenheid dat hij daar lag, in zijn onbewuste 

overgave van zwakkere en sliep en rustig ademde. Het was of 225 

iets waarheen ik altijd verlangd had, mij plotseling was 

gegeven. Wat ik gevoelde, was een tevreden, stil, blij geluk... 

 

Wij naderden Milaan. Ik scheen zelve te hebben geslapen... 

Hij richtte zich op, waardoor ik wakker werd. Hij zeide 230 

nerveus: 

‘Vergeef mij, dat ik tegen u geleund schijn te hebben... In 

mijn slaap... Ik wist het niet... Ik moet even naar het cabinet. ’ 

Ik legde hem uit, waar zich dit bevond... Aan het einde van 

de corridor... Links. Hij stond op en schoof tussen de knieën 235 

der andere reizigers door... 

Ik heb hem sedert niet meer gezien. Hij zal, zodra de trein 

stil hield, zijn uitgestapt... Uit mijn borstzak miste ik mijn 

portefeuille, met ongeveer zesduizend lire.

‘De grootste vergelukkingen duren maar secondekort.’  

(Couperus) 
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 Louis Marie Anne Couperus (Den Haag, 10 juni 1863 – De 

Steeg, 16 juli 1923) was een Nederlandse schrijver. Hij 

beoefende vele literaire genres, maar werd met name bekend 

door psychologische romans als Eline Vere. Louis Couperus was 

een goedgeklede dandy én een harde werker, hij was 

kosmopoliet (wereldburger) én vergroeid met zijn geboortestad 

Den Haag. Hoewel hij als persoon vol schijnbare 

tegenstrijdigheden zat, is zijn grote oeuvre een eenheid: een 

dwingende rol voor het noodlot, in zichzelf gekeerde personages 

en een consequent volgehouden eigen schrijfstijl.  
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MULTATULI 

DE JAPANSE STEENHOUWER  
 

Er was eens een man die stenen hieuw uit een rots. Zijn arbeid 

was zwaar, en hij arbeidde 5 

veel, doch zijn loon was 

gering, en tevreden was hij 

niet. 

Hij zuchtte, omdat zijn 

arbeid, omdat zijn arbeid zwaar 10 

was, en hij riep: och: dat ik rijk 

ware, om te rusten op een bale-

bale met een klamboe van rode 

zijde. 

En er kwam een engel uit de 15 

hemel, die zei: u zij gelijk gij 

gezegd hebt. 

En hij wás rijk. Hij rustte op 

een bale-bale, en de klamboe 

was van rode zijde. 20 

En de koningdes  lands toog 

voorbij, met ruiters voor zijn wagen. En ook achter de wagen 

waren ruiters, en men hield de gouden pajoeng boven het 

hoofd van de koning. 

En toen de rijke man dit zag, verdroot het hem dat er geen 25 

gouden pajoeng boven zijn hoofd gehouden werd. En tevreden 

was hij niet. 

Hij zuchtte en riep: ik wenste koning te zijn.  

En er kwam een engel uit de hemel, die zei: u zij gelijk gij 

gezegd hebt. 30 

En hij wás koning. En voor zijn wagen reden vele ruiters, en 

ook waren er ruiters achter zijn wagen, en boven zijn hoofd 

hield men de gouden pajoeng. 
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En de zon scheen met hete stralen, en verbrandde het 

aardrijk, zodat de grasscheut dor werd. 35 

En de koning klaagde dat de zon hem schroeide in het 

gelaat, en macht had boven hem. En tevreden was hij niet. 

Hij zuchtte en riep: ik wenste de zon te zijn. 

En er kwam een engel uit de hemel, die zei: u zij gelijk gij 

gezegd hebt. 40 

En hij wás de zon. En hij zond zijn stralen naar boven en 

naar beneden, naar de rechterzijde en naar de linkerzijde en 

alom. 

En hij verschroeide  de grasscheut op het aardrijk, en het 

gelaat der 45 

vorsten die op 

aarde waren. 

En een 

wolk stelde zich tussen de aarde en hem, en de stralender zon 

stuitten daarop terug. 50 

En hij werd toornig dat zijn macht weerstaan werd en hij 

klaagde dat die wolk machtig was boven hem. En tevreden 

was hij niet. 

Hij wilde de wolk zijn, die zo machtig was. 

En er kwam een engel uit de hemel, die zei: u zij gelijk gij 55 

gezegd hebt. 

En hij werd een wolk, en hij plaatste zich uren tussen de zon 

en de aarde, en ving de stralen op, zodat het gras groen werd. 

En de wolk regende in grote druppels op het aardrijk, en 

deed de rivieren zwellen, en de bandjirs voerden de kudden 60 

weg. 

En hij verwoestte door veel waters het veld. 

En hij viel neer op de rots, die niet week. En hij klaterde in 

grote stromen, maar de rots week niet. 

En werd toornig omdat de rots niet wijken wilde, en omdat 65 

de sterkte van zijn stromen ijdel was. En tevreden was hij niet. 

Hij riep: aan die rots is macht gegeven boven mij. Ik wenste 

die rots te zijn. 

 ‘Het hart van de arbeider groeit niet van het loon, 

maar van de arbeid, die het loon verdient.’ 

(Multatuli) 
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En er kwam een engel uit de hemel, die zei: u zij gelijk gij 

gezegd hebt. 70 

En hij wérd rots en bewoog niet als de zon scheen, en niet 

als het regende. 

En daar kwam een man met houweel, en met puntige beitel, 

en met zware hamer, die stenen hieuw uit de rots. 

En de rots zei: wat is dit, dat die man macht heeft boven mij, 75 

en stenen houwt uit mijn schoot? En tevreden was hij niet.  

Hij riep: ik ben zwakker dan deze… ik wenste de man te 

zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zei: u zij gelijk 

gij gezegd hebt.  

En hij was steenhouwer. En hij hieuw stenen uit de rots, met 80 

zware arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar voor weinig loon, en 

hij was tevreden. 

 
Eduard Douwes Dekker (1820-1882) werkte als ambtenaar in 

Nederlands-Indië (het tegenwoordige Indonesië). Toen hij er op 

negentienjarige leeftijd aankwam, ontwaakte naar eigen zeggen 

zijn ziel.  Maar ook zag hij er vele wantoestanden onder 

verantwoordelijkheid van het Nederlandse koloniale bewind. 

Zijn bekendste werk is de kaderroman Max Havelaar (1860)  

waarin hij de behandeling van de plaatselijke bevolking door 

Nederlandse bestuurders aan de kaak stelde. In dit boek koos 

Dekker het pseudoniem Multatuli, Latijn voor 'ik heb veel (leed) 

gedragen' (=multa tuli) en een verwijzing naar een beroemde 

passage uit de Tristia van Ovidius. ‘De Japanse steenhouwer’ is 

een verhaal uit de Max Havelaar. De pseudo-Oosterse vertelling 

is van oorsprong van Wolter Robert van Hoëvell. 
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