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Elke overeenkomst met werkelijke personen
of gebeurtenissen is er één. Sommige zijn

toeval, andere niet; in een enkel geval was
de werkelijkheid nog veel erger.
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  Je beste vriend

  ij heeft altijd wel een verhaal te vertellen,
   en zijn huurders een zak met liefst drie 
kilo locally grown organic potatoes of outstanding 
quality aanbieden is de perfecte aanleiding om 
een gesprek aan te knopen. De gasten vinden dat 
een attent gebaar. Engelsen lijken het wat raar te 
vinden - aardappels? - maar ja, Engelsen vinden 
wel meer raar, zeker van Schotten. Aan Ierse gas-
ten biedt hij ze niet aan, voor hen liggen aard-
appels vast gevoelig, vermoedt hij, nog steeds. 
Europeanen vinden het geweldig: Schotse aard-
appelen, zeggen ze dan, alsof ze nooit gedacht 
hadden dat zoiets bestond, en kijken haast ver-
tederd naar de verbleekt rode Bedford waarin 
hij de zakken rondbrengt. Soms samen met zijn 
vrouw. 

H
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Zijn voorkomen moet de gasten wel sympathiek 
zijn: veel corduroy, een gewatteerd vestje onder 
het groot uitgevallen colbert, een tweed pet en 
cognac-kleurige waterafstotende gemsleren laar-
zen. Alleen het dubbelloops geweer ontbreekt, 
maar hij is geen jager. De gulle glimlach staat 
in zijn gezicht gebeiteld, de waterig-blauwe ogen 
achter het stalen brilmontuur glimmen. Hij zal 
zeventig zijn, maar het rosse haar grijst alleen 
aan de slapen, zijn huid bloost rozig, de wangen 
fijndooraderd, van de single-malt.
 De verhalen die hij zijn gasten opdist hebben
onveranderlijk te maken met de kyle, waaraan 
de drie vakantiecottages liggen, verhalen die hij 
opbouwt volgens een los stramien, maar waarin 
in elk geval drie elementen opduiken: de aange-
spoelde blauwe vinvis van negentienzoveel, het 
monster dat in dit water dus níet voorkomt, én 
het advies vooral uitkijk te houden naar de uiterst 
zeldzame zee-otter, a truly magnificent animal.
 Het vertellen gaat door terwijl hij zijn gasten
rondleidt, ondertussen wijst hij het brandhout 
en de stoppenkast, demonstreert hij de werking 
van de open haard, en laat hij het hok zien met 
de bezems, emmers, schoonmaakmiddelen, en 
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de knalrode stofzuiger in de vorm van een olijk 
lachend hoofd met een hoedje waarop in grote 
letters HENRY staat. Your best friend in the house, 
works hard, talks little, always in good spirits, luidt 
zijn standaardgrap, brilliant invention this.

Op een dag in mei arriveert er een echtpaar. Ze 
bekijken de knoestige aardappelen aandachtig, 
luisteren met ongeveinsde belangstelling, hun 
blik volgt zijn armgebaren. Ze zien hem loeren 
naar de tassen met boeken op de achterbank. Ze 
zijn schrijver, zeggen ze, allebei. 
 So you tell stories? zegt hij, Í can tell you sto-
ries.
 Hij ziet zijn kans schoon, duwt af en laat zijn 
verhalenboot de kyle afdrijven, niet te stoppen op 
de sterke stroom, alsof hij voor het eerst vertelt. 
 Zijn vrouw kijkt van een afstand toe, doet 
steeds stapjes achteruit, draait zich dan om en 
wandelt terug naar huis. Het deert niet dat ze 
niet meer luistert, zij kan die verhalen dromen. 
Hij ziet alleen de aandachtige blik van mensen die 
een goed verhaal nog weten te waarderen, ook 
als dat langer duurt dan de gemiddelde mop in 
een pub.
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 Henry, herhaalt de schrijfster lachend als hij 
de stofzuiger introduceert. 
 De dagen erna houdt hij zijn schrijvers in de 
gaten, loerend op een mogelijkheid om - voordat 
ze op pad gaan of nadat ze zijn thuisgekomen - 
in gesprek te raken. Gelukkig zitten ze in de na-
middag vaak met een glas wijn op het bankje 
met dit uitzonderlijk mooie weer.
 Hoe graag hij ook vertelt, hij wil niemand ver-
velen en zorgt dat het nooit langer dan een mi-
nuut of tien duurt; het liefst staat hij buiten op 
het grind naast hun gazonnetje dat bij hoogwa-
ter tegen de vloedlijn aan ligt. Boten tuffen op 
de harde stroom landinwaarts of naar buiten, de 
zee op. Our rhythm is the tide, zegt hij, no use going 
against it. Hij houdt met een half oog het water 
in de gaten, maar de zeeotter laat zich niet zien.
 Op een middag zegt de schrijver dat hem is 
opgevallen dat de verrekijker in de serre, waar-
mee ze uitkijk houden naar bijzondere vogels - 
en naar uw zeeotter natuurlijk - een Sovjet leger-
verrekijker is. 
 Well… Hij kijkt zijn gasten opgetogen aan. Nu 
kan hij het verhaal vertellen dat hij bewaart voor 
speciale gelegenheden omdat het eigenlijk wat 
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lang duurt, het verhaal over de capriolen die de 
Russen hier tijdens de Koude Oorlog hebben uit-
gehaald.
 De schrijvers snuiven verbluft bij het relaas 
over de Soviet submarine die in de kyle verdwaal-
de, en de officieren die vanaf hun onderzeeër aan 
land kwamen om uit te vogelen waar in hemels-
naam ze terechtgekomen waren. Nee, nee, hij 
heeft dat niet zelf meegemaakt, de toenmalige 
bewoner. Stel u eens voor, here, at your very table, 
hebben misschien wel Russische officieren aan 
de singlemalt gezeten - hij snorkt van genoegen 
als hij de gretige blik in de ogen van het schrij-
versechtpaar ziet - weer eens iets anders dan die 
gore wodka van ze. Die voormalige bewoner had 
de sovjets met behulp van een wegenkaart van 
de Royal Automobile Club laten zien waar ze aan-
beland waren, de kaart mochten ze meenemen. 
No classified information in there, was there? Die 
kijker hadden de commies waarschijnlijk als dank 
achtergelaten.

Na dagen van zonnig weer begint het te regenen 
op de manier zoals het hier vaak regent, onafge-
broken.
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 Als de schrijvers vertellen dat ze op Skye door 
het slechte weer werden overvallen en uren door 
de regenwolken hebben gedwaald, zegt hij dat je 
toch moeilijk kunt thuiskomen uit de Highlands 
met blauwe lucht op elke foto, of wel?
 Op de zesde ochtend schrikt hij als hij zijn 
schrijversechtpaar al vroeg met bagage ziet sjou-
wen. Hij wil naar het cottage lopen, maar zij klim-
men in hun auto en komen stapvoets het hobbe-
lige weggetje afrijden. De hemel is asgrauw, de 
lucht bladstil, de regen lijkt meer te zweven dan 
te vallen. Voor hij zijn arm kan heffen stoppen 
ze, de vrouw laat het raam zakken. Het afscheid 
is kort, ze hebben het heerlijk gevonden, hadden 
ze niet gezegd dat ze misschien een dag eerder 
weg moesten? Maar ze komen zeker terug, for 
more stories. Nee, de zee-otter heeft zich niet 
meer laten zien.
 For more stories, murmelt hij als de auto om 
de bocht verdwenen is. Hij loopt naar binnen, 
zijn vrouw reageert niet eens als hij zegt dat het 
schrijversechtpaar al vertrokken is, ze leest in 
haar krant. Dan ga ik de boel maar eens schoon-
maken, gaat hij verder, zucht en loopt naar het 
verlaten cottage.
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De sleutels steken als afgesproken aan de bui-
tenkant op de voordeur, binnen ziet alles er net-
jes opgeruimd uit. Als hij de lucht in de kamer 
opsnuift lijkt er iets van hun geur in te zitten. Hij 
loopt naar de kast voor de emmer en zwabber, 
werpt een keurende blik door de kamer en pakt 
de stofzuiger. Hij glimlacht droevig terug naar 
het olijke gezicht. Dan tilt hij Henry op tafel, laat 
zich op de stoel zakken, ademt diep in en begint 
te vertellen. 
 En buiten glijdt geluidloos en door niemand 
gezien de zee-otter door het onbeweeglijke water 
van doodtij.
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 Vatersuche

 e dag dat ik mijn vader werd, was een 
 mooie nazomerdag, windstil, de hemel 
gesluierd blauw, het lage zonlicht deed erg zijn 
best en legde een fraaie glans over de heiige 
polders en dompelde de brede rivieren in kalme 
glinstering.
 Het was de tweede week van de maand en 
dus mijn bezoekdag. Als het even kan ga ik op de 
vrijdag, dan heb je nog wat aan je weekend. Mijn 
zussen gaan meestal op zondag, soms nemen ze 
haar mee naar de kerk. Dus sjees ik menig vrij-
dagochtend het halve land door - en ben dan 
tegen halftien bij mijn moeder, die me altijd be-
groet alsof ik alleen even de deur ben uitgegaan 
om melk te halen.
 ‘Moesten ze die koe nog melken dat het zo 

D
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lang duurde?’ zegt ze ook vandaag als ik de kar-
tonnen bekers met automaatkoffie op het lage 
tafeltje zet. Ik druk een kus op haar voorhoofd, 
zo hoog mogelijk. Ze kijkt me zoekend aan, alsof 
ze iets kwijt is. ‘Gek’, zegt ze en duwt de arm 
weg die ik om haar schouders leg, haar vogeltjes-
nek spant in pezige plooien. Gelukkig heeft ze 
haar mondstukje in, en ook draagt ze een schone 
jurk, lavendelblauw. ‘Gek’, herhaalt ze. Haar blik 
dwaalt langs de muur en blijft een poos hangen 
bij het souvenirschilderijtje uit Parijs. Er ver-
schijnt een lach in haar gezicht, meer een vraag-
teken. Zoals zo vaak als ze iets herkent en het 
niet kan plaatsen.
 Het nadeel van op vrijdag rijden is de drukte, 
je kunt niet mijmerend bij een muziekje over de 
snelweg zoeven en ondertussen een plannetje 
maken voor de lange dag die voor je ligt. Zodoen-
de had ik pas toen ik de uitrit zag besloten dat 
ik haar zou meenemen voor een tochtje door de 
omgeving. Je moet mam niet van tevoren ver-
tellen wat de plannen zijn, zeggen mijn zussen, 
daar wordt ze maar onrustig van.
 Dus ga ik na de koffie met haar naar buiten.
Met gespeelde galanterie houd ik het autoportier
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voor haar open.
 ‘Wat een chique wagen,’ zegt ze, heb je daar 
het geld wel voor?’ Pas dan vraagt ze of we er-
opuit gaan. ‘Oh,’ zegt ze als ik optrek, ‘net als 
vroeger,’ en klopt even met vlakke hand op mijn 
knie.

De jonge vrouw die ons bedient spreekt ze met 
juffrouw aan. Mijn moeder zegt dat het er hier 
vroeger heel anders uitzag. Het meisje kijkt vra-
gend, ik glimlach medeplichtig naar haar, ze 
knikt en neemt de bestelling op.
 De appeltaart werkt ze naar binnen als een 
uitgehongerde gevangene. Als het meisje op-
merkt dat hij haar blijkbaar heeft gesmaakt, zegt 
ze: ‘Mijn man en ik kwamen hier veel, hij nam 
altijd die taart. Nu is hij dood. Werkte u toen ook 
al hier, juffrouw?’
 ‘Mam, hoe kan dat nou, dit café was er in die 
tijd helemaal nog niet,’ zeg ik en zend opnieuw 
een blik van verstandhouding naar het meisje, 
maar zij antwoordt eenvoudig: ‘Nee mevrouw, ik 
ben nieuw, van vorig jaar.’
 ‘Zie je , wat weet jij nou? Zó was hij toen mijn 
man verongelukte,’ zegt ze in de richting van de 
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jonge vrouw, en laat haar hand zakken tot ergens 
ter hoogte van haar knie. ‘Zo.’ Ze lacht alweer.
 Na de taart bied ik haar mijn arm, door smal-
le straatjes lopen we richting het natuurgebied.
Ze zegt weinig, maar humt af en toe vergenoegd. 
Ik let op of ze niet te vermoeid raakt, dan kan 
haar stemming zo maar omslaan.
 Opeens trekt ze haar arm uit de mijne, 
versnelt haar pas, slaat een smal paadje in en 
verdwijnt sneller dan ik nog voor mogelijk had 
gehouden tussen een groepje bomen uit zicht. 
Hoor ik haar nu giechelen? Ik loop haar achter-
na. Het pad leidt door een bosje van lage dennen 
met kromgegroeide stammetjes naar een zand-
verstuiving, en daar zit ze, op de  grond, het ge-
zicht naar de herfstzon gekeerd, een verzaligde 
uitdrukking op haar gezicht, meisjesachtig, alsof 
ze weer twintig is. Komt ze dadelijk nog wel over-
eind? 

Ik snuif en ga naast haar zitten in het opge-
warmde zand. Ze steekt haar hand uit en grijpt 
de mijne, zand kleeft aan de klamme palmen, ze 
streelt mijn hand. Dan draaien haar ogen weg, 
het gezicht verandert, alsof ze over iets peinst, 
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ze hijgt, het meisje is uit haar blik verdwenen. Ze 
kantelt haar hoofd en neemt me aandachtig op, 
bijna verbaasd, legt haar handen op haar knieën 
en veegt ze schoon aan de lavendelblauwe jurk. 
Haar ademhaling kalmeert langzaam, het ge-
zicht ontspant weer en het bovenlijf zakt wat in. 
Als ze het nu maar niet in haar hoofd haalt zich
achterover te laten vallen.
 Gelukkig steekt ze meteen haar arm uit als ik 
opsta en ‘kom’ zeg. Ik grijp haar met twee han-
den rond haar polsen en sjor. Ze vliegt zowat 
overeind, zo licht is ze geworden. Ze veegt het 
zand van haar jurk, ik sla het met schroom van 
haar magere rug en billen. 
 Ze rukt zich los: ’We gaan naar huis.’

In de auto doet ze stuurs. Ze slaat haar armen 
om het schriele lichaam en lijkt zich zo klein mo-
gelijk te willen maken. Krijgt ze wel genoeg te 
eten? Daarna begint ze over de wat verfomfaaide 
jurk te strijken, steeds weer, alsof er nog zand 
op zit. 
 Het is rustig op de weg. Het is pas twee uur. 
Op mijn vraag of ze ook trek heeft en of we nog 
ergens wat zullen eten, slaat ze alleen haar ogen 
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op naar het plafond van de auto. Zwijgend rijden 
we verder, ik laat haar aan zichzelf over en hecht 
mijn blik aan het gladde asfalt.
 Als ze luid haar neus ophaalt, draai ik mijn 
hoofd. Vette tranen lopen over haar wangen. 
Voor ik kan vragen wat er is, begint ze te praten.
 ‘Waarom doe je dat nou,’ zegt ze. Er is iets in 
haar stem, hoger en slepend, waardoor ik aan-
vankelijk niet goed luister naar wat ze zegt. ‘Ik 
heb het nog zó gezegd, zo gezegd dat ik dat niet 
wil.’
 Ze veegt met de rug van haar hand tranen 
van haar wangen. ‘En dan doe jij gewoon maar, 
en moet je nou eens zien hoe ik er uitzie, mijn 
jurk, alles. En wat moet ik ze thuis vertellen? 
Denk je dat ze niets doorhebben? Geen haar be-
ter dan de rest ben jij, bah! Geen haar.’ Haar ka-
ken malen verbeten op niets. 
 Een nerveus lachje ontsnapt me, zoals zo 
vaak wanneer ik me door een suggestie van 
schuld alleen al schuldig voel.

‘Denk je soms dat het om te lachen is?’ Ze heft 
haar arm op. ‘Voor jou misschien, maar wat 
moet ik ze thuis vertellen, nou? Dat jij net zo… 
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dat jij ook niet… En als er wat van komt? Wat 
dan, wat moet ik dan?’ Ze slaat op mijn been. 
Het doet pijn.
 ‘Mam, hou op! Ik ben het.’
 ‘Jij? Geen haar beter ben jij, bah, wat heb ik 
me in jóu vergist.’ Ineens valt ze stil, kijkt met 
bruuske hoofdbewegingen om zich heen. Wat 
zoekt ze, wie?
 Dan zie ik haar hand op me af schieten, als ik 
haar pols probeer te pakken, wijkt ze uit naar het 
stuur en geeft er een harde duw tegen.
 We schieten een eind over de middenstreep, 
een tegenligger toetert wild; ik geef een ruk aan 
het stuur, de auto begint vervaarlijk te deinen; 
niet remmen, vooral niet remmen nu, schiet het 
door me heen.
 ‘Wil je ons soms óók laten verongelukken?’ 
schreeuw ik. Ze zakt terug in de stoel, hijgt, en 
kijkt me aan, haar blik verwilderd. 

Ik parkeer de auto zo dicht mogelijk bij de in-
gang, grijp haar bij de arm en been zo snel als 
haar lichaam toelaat met haar naar de lift. Achter 
de balie zit iemand die zonder op te kijken groet.
 Tegen de verpleger die ons vanuit de keuken 
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tegemoet komt en vraagt of we het leuk hebben 
gehad, zeg ik dat ze erg moe is. Hij strijkt liefko-
zend over haar onderarm, ze laat het gebeuren, 
kijkt naar mij.
 ‘Gaan we zo?’ zegt ze, haar stem is klein.
 ‘We zijn toch n…’ Ik zwijg als de verpleger 
zachtjes nee schudt.
 Ga maar gewoon, gebaart hij.
 Als ik de code voor de afdelingsdeur intoets, 
scherm ik als een stiekem kind de cijfers af met 
mijn hand.
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 CCTV

 ij is onschuldig. Niet eens, méér dan 
 onschuldig is hij. 
 Zij denken daar anders over. Er is in hun ogen 
wel degelijk iets wat hij gedaan heeft, en vooral 
iets wat hij zou hebben kunnen doen of hebben 
kunnen wíllen doen, en daarom gaan ze uitzoe-
ken of het onschuldige dat hij gedaan heeft, dat-
gene is wat zij dénken dat hij had kunnen doen 
- of willen doen.
 Victoria Station is een doelwit, zeggen ze, zo-
als elke plek waar grote menigten mensen tege-
lijkertijd komen, en zodoende worden bij al deze 
mogelijke doelwitten verdachte bewegingen, 
gedragingen en uitingen in de gaten gehouden. 
Agenten en ook politiemensen in burger, som-
migen met wapens, zijn getraind om mensen 

H
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op te merken, mensen die vreemde gedragin-
gen vertonen. Of vindt hij het zelf soms normaal 
om foto’s te maken van beveiligingscamera’s in 
een stationshal, waar trein- en underground-pas-
sagiers zich in de spits met duizenden tegelijk 
doorheen persen? Als iemand daar iets uithaalt… 
een kind snapt toch dat dat rampzalige gevolgen 
zou hebben? Dan hoeft het hem toch niet te ver-
bazen dat ze iemand die zich verdacht gedraagt 
eens aan de tand willen voelen? Dat mogen ze, 
van de wet.
 Maar hij wilde niets uithalen, hij is een toe-
rist, een onschuldige toerist; als hij het Engelse 
woord voor tenlastelegging kende zou hij de 
vraag ernaar in hun gezicht slingeren; nu kan hij 
alleen herhalen wat hij verkeerd heeft gedaan. 
En bovendien: als hij iets van plan was geweest 
dan had hij toch niet midden tussen die men-
senmassa… dan had hij het toch stiekem..? Ze 
kunnen de mensen van zijn groep bellen, een 
architectuur-excursie, als ze hem zijn telefoon 
teruggeven, dan kan hij ze zelf…
 Hij zwijgt, zich ervan bewust dat het halstarrig 
opperen van de onmogelijkheid van zijn schuld 
steeds makkelijker uitgelegd kan worden als het 
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erkennen van de mogelijkheid: als… dan… dus…
 Ze zeggen dan ook dat hij dat natuurlijk wél 
zou doen, juist in de massa immers kun je rot-
tigheid uithalen: hide in plain sight noem je dat. 
Er wordt hier niemand gebeld. Op grond van de 
antiterreurwetgeving mogen ze hem vasthou-
den, drie dagen, zonder advocaat, zonder con-
tact met de buitenwereld; als hij nu gewoon eens 
meewerkt en vertelt wat hij van plan was, dan is 
het des te sneller achter de rug; of wil hij soms 
ontkennen dat hij speciaal die beveiligingscame-
ra’s fotografeerde? Nou dan.
 Hij ziet zijn hoofd in de verhoorkamerspiegel
nee schudden; drie dagen? Het was toch alleen 
omdat ze er zo raar uitzagen. 
 Only, you say ey, ónly? What if we find actual 
proof?
 Waarvan?
 Een volwassen kerel neemt midden op het zo-
wat drukste punt van London talloze foto’s van 
cctv-camera’s - omdat-die-er-zo-grappig- uitzien?
 Hij voelt hoe in zijn borstkas zijn schuld 
groeit. 

Twee agenten waren vanmiddag met een on-
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schuldig klinkend are you allright, sir? ineens aan 
weerszijden van hem opgedoken terwijl hij in de 
hal van Victoria Station plaatjes stond te schieten 
van de talloze beveiligingscamera’s die in nesten 
van soms wel vijf of zes aan het plafond hingen 
en er met hun stalen pennen tegen de duiven uit-
zagen als miniatuur ruimtestations. De mannen 
hadden ieder zachtjes een hand om een van zijn 
ellebogen geplooid zodat hij niet van hun weg 
kon draaien en ervandoor gaan.
 Hij had uitgelegd dat hij de clusters van ca-
mera’s er interessant vond uitzien, en zij vroegen 
of ze die niet hadden waar hij vandaan kwam.
 Yes, we do, but they don’t look that funny, had 
hij netjes geantwoord, maar hij voelde zijn ge-
zicht heet worden. Hij zag zijn excursie-genoten 
door de gang naar de underground verdwijnen, 
moest hij ze niet roepen?
 Wat dan? Help!? Met twee agenten naast je?
 Funny, you say?
 Ze vroegen of hij dan kunstfotograaf was, en 
keken wat meewarig naar het cameraatje dat het 
antwoord al weggaf. Hij stamelde no - en terwijl 
hij achter de barrières van de metro nog een 
glimp opving van het malle petje van de excur-
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sieleider tussen hordes commuters - vroeg een 
van de agenten of hij misschien even mee wilde 
lopen.
 De ander verwijderde zich een paar meter en 
begon bedaard te praten in een walkietalkie die 
op zijn borst gepind zat. 
 Hij glimlachte wat naar de andere agent, 
maar die had inmiddels een heel ander gezicht 
opgezet, pakte zijn elleboog weer beet en duwde 
hem in de richting van een geblindeerde deur in 
de hoek. De deur zwaaide open, twee mannen in 
burger namen hem over.

Hij kijkt naar het spiegelbeeld van een terreur-
kop: de bruine krullen, de donkere ogen, wat 
als… 
 Hij ziet hun punt, zegt hij dan - silly indeed - en
lacht om zijn onschuld nog eens te onderstre-
pen, maar hij is heus op architectuur-reis, van-
middag nog in Shoreditch, het nieuwe wijkcen-
trum.
 Shoreditch, aha. De ene ondervrager trekt een 
wenkbrauw op. Zouden er mensen zitten achter 
die spiegel, net als in films? Mensen die alles wat 
je zegt nog een paar slagen extra verder draaien,
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je woorden vermalen, ze zeven, en er dingen in 
aantreffen die je nooit hebt gezegd - tenminste 
niet zoals zij ze horen.
 Ze kijken hem een hele poos aan. Hij weet niet 
waar hij zijn blik moet laten. Of hij soms denkt 
dat ze nog in sprookjes geloven, schreeuwt dan 
ineens de man in wiens adem hij uien ruikt.
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 De olifant

 n de grote kamer zitten ze, met zijn twaal-
 ven, kinderen meegerekend. Geroezemoes 
klinkt, de lucht is zwaar, sigarettenrook hangt on-
der de lampen boven de eettafel waar de ooms 
zitten. Soms klinkt er een uithaal in de hoek 
naast de buffetkast waar de drie neefjes spelen 
met de elektrische racebaan. De autootjes klin-
ken als dolgeworden horzels, na een barse ver-
maning houden de jongetjes hun stem in toom.
 Rond de tafel zitten de drie ooms. Die met zijn 
nieuwe auto heeft het hoogste woord en glun-
dert onafgebroken. De tweede verheft zijn stem 
en zegt dat hij niet om auto’s geeft, hij heeft zijn 
baas eens de waarheid gezegd, dat het toch bela-
chelijk is dat hij zo hard werkt voor dat schamele 
loon. De auto-oom glimlacht breed naar de der-

I
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de, ze knikken van ja-ja. Voor elk van de mannen 
staat een pijpje bier, de jasjes hangen over de 
rugleuning; twee hebben hun mouwen opgerold, 
de derde heeft zijn beige gebreide das afgedaan, 
ze ligt voor hem op tafel. Hij zegt het minst en 
knipoogt telkens als hij een teug neemt naar zijn 
mooie vrouw in haar gifgroene mini-jurkje. Nu 
en dan dwaalt zijn blik verder naar de dubbele 
kamerdeur. 
 Op de grote groen pluchen bank zitten de vier 
tantes dicht tegen elkaar aangedrukt, ze praten 
op amper meer dan fluistertoon, af en toe raken 
ze elkaar aan, een aai over een onderarm of een 
schouder, soms slaat er een haar hand voor de 
mond of wiebelt traag met het hoofd; de tante 
in de diep uitgesneden blauwe jersey-jurk doet 
dan tj-tj-tj. Ze lachen weinig. Als ze naar de ooms 
aan tafel kijken trekken ze een grimas. Het wordt 
warmer in de kamer, op de gladde, bleke gezich-
ten verschijnt een blos. De kleinste tante zit on-
wennig, alsof dit niet haar huis is. Om de haver-
klap loert ze naar de kamerdeur, of haar man al 
komt, haar handen liggen vlak op de wijde beige 
plooirok tot over haar knieën, alleen met haar te-
nen kan ze bij de vloer. Net als de anderen buigt 
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ze af en toe naar voren en lepelt een schepje uit
haar glaasje advocaat. De oudste moet om de 
haverklap de zware vlinderbril omhoog duwen 
over haar glimmende neusrug, en de jongste in 
de hoek wipt af en toe even omhoog als ze voelt 
dat het korte groene jurkje te ver over haar dijen 
omhoog is gekropen. De  ogen van haar man 
volgen haar bewegingen, de andere ooms kijken 
ook. De vierde tante praat amper. Zo nu en dan 
kijkt ze geërgerd naar de leunstoel tegenover de 
bank.
 Daar hangen de twee nichtjes, ieder op een 
armleuning van het pompeuze gevaarte, hun 
bakvisbenen uitgestrekt op de leuning van de 
ander, hun voeten bungelen in de lucht. In hun 
bijna identieke oranje-bruine jurkjes kunnen ze 
voor een tweeling doorgaan. Ze praten zacht-
jes, giechelig, meer dan woorden gebruiken ze 
veelzeggende blikken, gebaartjes en mimiek, een 
geheimtaal; ze zijn verzonken in hun eigen we-
reld en tegelijk alert op alles wat er om hen heen 
gebeurt. Ook zij kijken zo nu en dan naar de 
tussendeur, zoeken elkaars blik, verdraaien hun 
ogen in de richting van hun kleine tante op de 
bank - dan giechelen ze niet meer maar trekken 
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ze een moeilijk gezicht.
 Het wordt stil als met een bons de voordeur 
dichtslaat. Ook de mannen draaien hun hoofd 
naar de dubbele deur tussen de hal en de woon-
kamer, hun blik verstrakt. Het janken van de 
race-autootjes verstomt.
 Zijn eeuwige sigaret tussen de dunne lippen
zwiert de vierde oom de kamer binnen, groet 
het zwijgende gezelschap en blijft abrupt staan, 
het smalle hoofd een beetje schuin. Hij vraagt 
of er iemand dood is en lacht hard. De hand die 
hij over zijn glimmende haar haalt tilt hij op tot 
een zwaaiend gebaar. Of het feest kan beginnen, 
vraagt hij, en kijkt naar de bank. De tantes glim-
lachen maar slaan tegelijkertijd hun ogen neer. 
Zijn vrouw staat op van de bank en loopt richting 
de keuken. Als ze zijn hand ontwijkt zwiert de 
plooirok om haar benen. De oom trekt even zijn
smalle lippen samen en kijkt de stille kamer rond. 
Met joviale armgebaren zet hij la-la-end een be-
kend lied in, de geboren entertainer. De klanken 
lijken zich een weg te moeten banen door de ro-
kerige lucht. Dan gooit de eerste oom het hoofd 
in de nek en valt in, de tweede volgt meteen. De 
derde oom blijft zwijgen en kijkt naar zijn vrouw 
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die haar jurkje zo ver mogelijk over haar benen 
trekt. De oudste tante neemt de vlinderbril van 
haar glimmende neus en begint hem met een 
zakdoekje dat ze uit haar mouw trekt omstandig 
te poetsen. De tante in het blauw buigt voorover 
naar haar glaasje advocaat, ze houdt een hand 
voor de scherpe halsopening van haar jurk.
 De oom wappert goedkeurend met zijn vin-
gers in de lucht als zijn vrouw met vier pijpjes 
bier de kamer binnenkomt, hij neemt er een aan, 
zet het aan zijn mond en laat ondertussen zijn 
blik naar de bank gaan. De jongste tante gaat 
verzitten en draait haar knieën tegen de zijleu-
ning.
 Niemand zegt nog iets.
 De vierde oom laat zich met een kreun in de 
enige nog lege fauteuil vallen, hij drukt de siga-
ret uit en grijnst. Hij zakt wat onderuit en draait 
zijn hoofd in de richting van de twee meisjes op 
de leuning van de stoel naast hem. Hij knikt en 
schuift daarbij zijn onderlip over zijn bovenlip.
 De nichtjes trekken hun benen in en laten 
zich van de stoelleuning glijden. Met hun knieën 
tegen elkaar geperst en hun armen er stevig om-
heen geslagen passen ze nog net naast elkaar op 
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de zitting van de fauteuil. Ze worden hier ook te 
groot voor.
 Het duurt een poos voor het zwijgen weer 
loos gebabbel kan worden, daar in die kamer, 
met zijn dertienen in die kamer.
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  Reis naar de brug

  lke reis heeft een doel. Ook al maak ik 
  vandaag een korte reis - een rondje met
de pont - en is de bestemming dezelfde als het 
punt van vertrek. Misschien klopt dat wel, mis-
schien is dat zelfs het doel van elke reis: terug-
komen - bij jezelf. Een beetje zoals een boek je 
meesleurt een andere wereld in, en je toch iets 
over deze leert.
 De pont zet eerst overduidelijk koers naar de 
brug, voor mij is zij nu het doel.
 Bruggen fascineren me. Vooral vanaf het wa-
ter gezien, waar je zo sterk het gevoel hebt in 
een andere wereld te verkeren, en vooral op het 
moment dat ik er onderdoor vaar, liefst met een 
kleine boot, liefst zeilend. Je ziet enorme balken 
over je heen glijden, auto’s proberen een hippe 
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beat te stampen op de combinatie van asfalt en 
staal, maar het klinkt als ruisen en bonkend ge-
rommel. Ongevaarlijk. Dat onderdoor varen van 
bruggen geeft de sensatie dat je de achterkant 
van het leven ziet, of de onderkant, de kant in elk 
geval die nutteloos lijkt, maar onmisbaar is, een 
beetje zoals literatuur.
 Deze brug, speciaal deze waar we nu op toe 
varen, roept herinneringen op. Eén herinnering 
aan iets wat zich lang geleden elders heeft af-
gespeeld en één aan een droom. In die droom 
loopt een man over een brug, gekleed in een 
groene regenjas. Ook ik sta daar, tenminste een 
figuur van wie mijn dromende ik weet dat het ik 
is.
 Tegelijkertijd echter neem ikzelf - het ‘echte’, 
dromende ik - dit tafereel waar vanuit een andere 
positie, een positie buiten het verhaal, hoog bo-
ven de grote witte boog van de brug; daar hang 
ik als een helikopter stil, nee, als een vogel, bid-
dend, zoals roofvogels dat kunnen. Ik blijf precies 
zo klaparmend stil hangen, zij het met moeite, 
vlieg af en toe omhoog, daal, als een simplisti-
sche Icarus, die helaas nooit te dicht bij de zon 
zal komen. In die roofvogel-Icarus gedaante zie 
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ik de oude man en die andere ik op de brug.
 De oude man trekt zo’n boodschappentas op 
wieltjes achter zich aan. Het is de dichter. Als hij 
mijn ik over de leuning naar het water ziet sta-
ren, zegt hij iets. Hij heeft een onmogelijk kalme 
stem en grote wetende ogen, ze tranen wat. Hij 
is oud, grijs, maar zijn haar wappert nog kuivig 
in de wind. Nee, nee, geen baard, hij is God niet.
 Uit zijn rollende tas diept hij een fles wijn op. 
Hij neemt een ferme slok en biedt ook mij een 
dronk aan. Ik dank en drink. Dan haalt hij uit zijn 
jaszak een knikker, een helder glazen knikker met 
zo’n bruin-groen sliertje binnenin, en stopt hem 
in mijn hand.
 ‘Ik weet waarom je hier staat,’ zegt hij zacht, 
deze brug voedt je herinnering.’ Verbaasd kijk ik 
hem aan, tuur in de knikker - en in die droom wil 
ik dan eigenlijk wakker worden.

Soms sta ik op deze brug inderdaad even stil en 
denk aan een andere brug, in een andere stad, 
over een andere rivier, waar in een roemrijk jaar 
mijn vader is verongelukt, op weg naar zijn nieu-
we baan, in zijn fonkelnieuwe wagen.
 Niemand heeft het gezien, niemand ooit ach-
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terhaald wat daar is gebeurd. Dat is, zoals de En-
gelsen zeggen, water onder de brug.
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  The Giant Everywhere

  ieter Wouterse zag New York voor het
  eerst toen hij al bijna veertig was en hij
juist begon te wanhopen of het ooit nog wat zou 
worden.
 De stad had hem een ideale bestemming ge-
leken om zijn tanende ambitie te doen herleven:
daar zou hij de vibes vinden, hield hij zichzelf 
voor, inspiratie; op de schouders van reuzen zou 
hij klimmen, zijn muzen ontmoeten, godinnen 
van beton, glas en staal, of liever nog van vlees; 
ze zouden hem influisteren wat zijn bestemming 
was, hem de weg tonen. 
 Maar de reuzen en godinnen keken van toren-
hoog kil op hem neer en dwars door hem heen. 
De stad zag hem niet staan of gaan.
 Dagenlang bewoog hij door straten die geen 

P



41

namen droegen, langs befaamde gebouwen en 
over beroemde pleinen, door beruchte buurten, 
levendige parken en stille musea, zat in benauw-
de jazzclubs en de ratelende metro - soms op-
getogen, dan weer onzeker en met de ziel on-
der de arm, verloren in de grote metropool waar 
niemand zich om je bekommerde, waar iedereen 
behalve jij een doel, een missie, een taak had, 
een missie die nú - en dus geen seconde later - 
diende te worden volbracht. Een lied van vroe-
ger kwam in hem op: Keine Atempause, Geschichte 
wird gemacht, es geht voran. Geen tijd voor jouw
hunkerende nietsnutterij.
 Een plan had Pieter niet, een plattegrond 
evenmin, naar zijn opvatting hoorde je in een 
stad doelloos te dwalen, te verdwalen; je liep en 
liep en je gaf je ogen de kost: alleen zo merkte je 
op wat anderen ontging, om het te gebruiken, la-
ter, ooit, in een groot werk, een werk dat de gren-
zen van het… totdat hij weer eens tegen iemand 
opbotste en zich moest verontschuldigen.

 Keek je de mensen in de ogen - zeker vrou-
wen - dan was een venijnige blik het enige wat je 
terugkreeg, alsof niemand in niemand geïnteres-
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seerd mocht zijn; iedereen leek te leven op een 
eiland, in een cocon, het hoofd in de eigen wol-
ken. Hij was geïntimideerd door zoveel levens-
lust, en hij liep en liep, de volgende straat, de 
volgende buurt, de volgende club. Want zo gaat 
dat met verlangen, het jakkert ongrijpbaar als de 
einder voor je uit, maakt zich onbereikbaar, en 
kijkt dan schalks om of je wel volgt.

Tegen het einde van een lange middag gaat Pie-
ter Wouterse een hippe winebar binnen, ergens 
in de Lower East Side, eeuwenlang het toonbeeld 
van de sinistere buurt, kermend van armoede, 
nu gonzend van activiteit, van zelfbewuste mo-
derne mensen. Het happy hour is maar net be-
gonnen, er zit hooguit een tiental mensen, her 
en der straalt het witte appeltje op de laptop van 
de creatieve werkers die nog aan hun zoveelste 
latte van die dag lurken.
 Hij telt onopgemerkt zijn biljetten, bestelt 
voor negen dollar een goed glas rood in de we-
tenschap dat er nog een tweede gratis zal vol-
gen, trekt zijn aantekenboekje en fineliner, en zit 
aandachtig naar het schriftje turend aan de strak 
vormgegeven bar, een ambachtsman van de let-
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teren die de inspiratie nog vanuit zijn hart door 
zijn vingers naar het papier wil voelen stromen. 
Soms kijkt er iemand op naar het anachronisme 
dat daar aan de wijn zit; dan trekt hij een pein-
zende frons in zijn voorhoofd en doet hij gauw 
alsof hij iets noteert.
 Wat heeft hij die dag gezien, beleefd dat het 
waard is te worden toevertrouwd aan het papier 
van zijn Moleskine? Krampachtig denkt hij na, 
ongrijpbaar krioelen beelden, flarden en half af-
gemaakte gedachten door zijn kop, maar grijpen 
kan hij niks, geen draadje waaraan hij trekken 
kan om er een verhaaltje van te spinnen.
 Zijn aandacht dwaalt af naar het gesprek dat 
twee kerels verderop aan de bar voeren, bewo-
ners van oudsher, te oordelen naar hun plakkeri-
ge accent en de klaagzangen over de buurt, over 
prijzen, verdwenen winkels, de verandering van 
publiek. Voor hen staat witte wijn in een degus-
tatie-glas, af en toe nemen ze een slokje, proeven 
demonstratief, kijken even bedachtzaam naar 
het plafond en praten dan verder. ’Vroeger,’ hoort 
hij een van hen op een gegeven moment zeggen 
met iets van verlangen in zijn stem, ‘vroeger 
moesten mijn kinderen als ze naar school gin-
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gen nog wel eens over een lijk heen stappen als 
er ’s nachts weer eens iemand was omgelegd, of 
een junk gecrepeerd.’
 De ander zwijgt, beaamt met een hoofdknik 
en strijkt bedachtzaam over zijn zorgvuldig ge-
trimde baardje.
 Pieter kijkt naar de mensen die binnendrup-
pelen en denkt terug aan wat hij die middag 
heeft gelezen op een stoeptegel.
 Hij was een flauw oplopende straat ingesla-
gen aan het einde waarvan een groot klassiek ge-
bouw stond. Het kwam hem bekend voor, zoals 
veel gebouwen in de stad, van televisie en films. 
Had hij een plattegrond gehad, dan had hij gewe-
ten dat het gebouw aan het eind van deze straat 
de befaamde Public Library was. Terwijl hij daar 
stond te kijken was de zon kort door de wolken 
gebroken en had de messing gedenktegels met 
schrijverscitaten die in de stoep naar de biblio-
theek zijn aangebracht doen oplichten. Hij was 
blijven staan, had zijn ogen neergeslagen en de 
tekst aan zijn voeten gelezen.

Pieter neemt zijn laatste slok wijn, pakt het boek-
je en noteert het zinnetje alsof het hem juist te 
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binnen schiet. Hij gebaart naar de ober voor zijn 
gratis tweede glas, en leest terwijl hij het boekje 
met een traag gebaar dichtslaat wat hij geschre-
ven heeft: The universe is made of stories, not of 
atoms.
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  De laatste zeemeermin

  a een dag van wanhopig zoeken en on-
  der water zo hard mogelijk de liederen
naar hem zingend waarmee ze hem ooit had ver-
leid, zag de laatste zeemeermin haar man liggen 
op het land.
 Hij was daar verlucht.
 Tijdens de storm die de afgelopen dagen had 
gewoed had hij zich, op zoek naar een veilige 
baai waar zij hun eerste kind zou kunnen baren, 
in te ondiep water gewaagd, waar een brekende 
golf hem had gegrepen, meegesleurd en op het 
strand gekwakt. Daar was hij in een poel van 
drijfzand vast komen te zitten, en na enkele mi-
nuten - zijn staart slaand om zich los te wrikken 
uit de greep van het zuigende zand, zijn kieuwen 
wanhopig happend naar het levenbrengende wa-
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ter, en naar zijn vrouw krijsend om hulp - in de 
vrije lucht gestikt.
 Zij kon niet bij hem komen en huilde van een 
afstand haar zoete tranen om zijn dood in het 
zoute water. Maar lang kon ze niet blijven treu-
ren, zo vlak achter de verraderlijke branding, ze 
moest zichzelf ontzien, oppassen en zich be-
kommeren om het kleintje in haar buik dat nu 
elk moment geboren kon worden.
 Traag zwemmend zocht ze de kalme baai, 
waar ze bevallen wilde van haar kind. Het aller-
laatste zeemeerkind zou het zijn, ze voelde 
al maanden dat het een zoon werd, maar wat 
maakte het nog uit? Nu haar man verlucht was, 
zouden zij en de vrucht van hun liefde de aller-
laatst overgeblevenen zijn van hun mythische 
geslacht. Met hun dood zou ook hun legende 
ophouden te bestaan.
 Of… kon ze, moest ze, niet alleen zijn moeder 
zijn, maar later ook zijn vrouw worden?
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  God in Düsseldorf

  eb je er wekenlang naar toegeleefd, de
  schrijver thuis opgezocht, alles nog 
eens gelezen, een stapel systeemkaartjes vol ge-
pend met even welluidende als schrandere vra-
gen, en dan word je ’s morgens wakker met een 
kop van plaatstaal, een ruwe keel, afwisselend 
ijskoude en hete zweetuitbarstingen, en - vol-
gens de thermometer - een lichaamstempera-
tuur van 39,4.
 Er zijn dus gunstiger omstandigheden denk-
baar voor een interview op Duitse bodem met de 
auteur wiens boek in Duitse vertaling werd ont-
haald met woorden als: eine neue grosse Stimme 
aus den Niederlanden.
 Tweeëneenhalf uur van Den Haag naar Düs-
seldorf rijden is met die bonkende kop en dat 
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verdwaasde brein uitgesloten, je zou je nog 
doodrijden; maar niet gaan, afzeggen is dat ook.
 Dus slik jij twee paracetamol, wurmt je vrien-
din geheel tegen de regels in haar indrukwek-
kende achtendertigwekenbuik achter het stuur 
van de oude Citroën en rijden jullie de zondags 
rustige snelweg op.
 Een voordeel van koortsig zijn is dat het je 
opslokt, je in een wazig cocon spint, voor de ner-
vositeit die de afgelopen twee dagen een haast 
tastbare vorm had aangenomen, blijft geen 
ruimte over in het hoofd.

In Duitsland word je serieus onthaald. Hier ben 
je een deskundige, ze noemen je nog net geen 
Herr Doktor.
 De vrouw die verantwoordelijk is voor dat 
onthaal is niet veel ouder dan jij, haar hartelijke 
vormelijkheid past bij het lichtblauwe mantel-
pak en het strak samengebonden blonde haar; 
het geeft haar de aantrekkelijke strengheid van 
Duitse nieuwslezeressen. Ze stelt zich voor als 
Ulrike en zegt: we hebben gefaxt. Hoe intiem dat 
klinkt. Der Autor is er helaas nog niet, maar hij 
zal elk moment hier zijn. Ze bladert wat in het 
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pak faxen in haar hand. Je vertelt kort, alsof het 
er absoluut niet toe doet, over je fysieke onge-
mak, zij kijkt vertederd naar de buik waar jullie 
nazaat zijn spoedige uitbraak voorbereidt: Toll 
das ihr trotzdem gekommen seid, zegt ze en biedt 
je vriendin met excuses een stoel aan.
 Jou neemt ze mee voor een voorbespreking. Er 
druppelen bezoekers binnen, Ulrike kijkt steeds 
weer op haar polshorloge, maar van de nieuwe 
stem aus den Niederlanden nog geen spoor.
 Er zal toch niks gebeurd zijn? De vraag lijkt op 
haar voorhoofd getekend.
 Je vriendin hijst zich overeind en komt op jul-
lie af. Ze stopt twee paracetamols in je hand. Ze 
grijpt even naar haar buik. Zou net iets voor die 
ongedurige buitelaar zijn om juist nu zijn ont-
snapping in te zetten.
 Waar blijft Marcel? vraagt ze.

Een kwartier nadat het interview had zullen be-
ginnen, er zitten zo’n veertig mensen in de tent. 
Een man komt op jullie af, Heinz nog wat, en 
vraagt waar de schrijver is, hij heeft hem in Mün-
ster geïnterviewd, toen was hij ook al te laat. Hij 
luistert naar Ulrike’s uitleg en oppert een pro-
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gramma te improviseren; we lezen om beurten 
een favoriete passage voor, en gaan daar over in 
gesprek. Ulrike knikt opgetogen.
 Het voorlezen gaat goed, de zinnen komen 
er welluidend uit, het Duits belast de rauwe keel 
minder dan raspend Nederlands zou doen. Het 
gesprek met Heinz klinkt serieus en deskundig.
 Na een halfuur neemt de spanning in je keel 
toe, je stem dreigt af en toe weg te vallen. Je 
neemt een paar flinke slokken water terwijl Heinz 
zijn vraag formuleert. Als jij het woord neemt 
komt er geen geluid uit je keel, alleen een vaag 
gegorgel; Heinz maakt jouw betoog af, spreekt 
een verontschuldiging in de microfoon en sluit 
behendig samenvattend de bijeenkomst.

Buiten de tent staat een forse rij. Vooraan houdt 
Ulrike uitkijk naar haar volgende schrijver uit het 
buurland. Ze zegt dat het goed was en hoe ge-
weldig ze het vindt dat je dit ondanks - ze werpt 
een blik op de zwangere buik - dat júllie dit heb-
ben gedaan. Dan ontdekt ze het beroemde ha-
viks-profiel met de gesoigneerde kuif en de eeu-
wige pijp.
 De God van de Nederlandse letteren gaat on-
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danks het warme weer driedelig gekleed, zijn 
heersersblik glijdt langs de rij wachtenden: Aus-
verkauft? Hij knikt tevreden, de brillenglazen 
blikkeren als het schild van een Griekse held.
 Ulrike stelt je voor. En zegt dat helaas je stem 
is weggevallen tijdens het interview. Wie mag dat 
dan wel niet geweest zijn, vraagt hij, dat je er zo 
hees van wordt? Ulrike schetst kort de vermis-
sing van Möring, dat ze van niks weten en dat er 
hopelijk niets is gebeurd.
 Vielleicht hängt er im Park an einen Baum, zegt 
Mulisch dan - Ulrike hapt van verbluffing een 
stuk uit de lucht - want, gaat hij in het Neder-
lands verder, een joodse jongen in Duitsland, 
dan weet je maar nooit.
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  CCTV (reprise)

  eestal bekommert ze zich weinig om
  daklozen of andere verliezers van de 
meedogenloze strijd waarmee we onszelf heb-
ben opgezadeld. Ze is daar niet trots op, maar 
de tijd waarin we leven heeft ons blijkbaar zo 
hard gemaakt dat zelfs een meevoelend persoon 
- zonder ook maar een secondelang een gedach-
te te wijden aan de mogelijke lotgevallen die ie-
mand op straat hebben doen belanden - op weg 
naar haar werk langs iemand kan stappen alsof 
die persoon niet bestaat. Een pondbiljet in een 
uitgestoken hand drukken of in een neergelegde 
pet gooien doet haast niemand meer.
 Deze keer is het anders, een man kijkt haar in 
de ogen, als ze terugkijkt, slaat hij de ogen neer en 
houdt hij haar een beschreven kartonnetje voor. 
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Ze begint de tekst te lezen omdat iets in zijn blik 
haar vertrouwd voorkomt, en vertrouwen wekt. 
Ze kijkt hem na het lezen nog een keer aan en 
moet wel geloven dat het niet anders dan waar 
kan zijn wat hij in verzorgd maar klaarblijkelijk 
continentaal Engels in nerveuze blokletters op 
het half a4 van wit karton heeft geschreven: dat 
hij is gearresteerd voor het maken van foto’s op 
Victoria Station, en na dagenlang verhoor door 
de politie danig verward was en - niet onbelang-
rijk - telefoon en paspoort is kwijtgeraakt. I have 
nowhere to go staat er schattig genoeg. Wat ook 
meetelt is dat hij overduidelijk uit alle macht pro-
beert er acceptabel uit te blijven zien. Hij draagt 
een inmiddels afgedragen, maar goed pak, een 
zwarte coltrui en afgetrapte zwarte schoenen, 
die echter schoon zijn; hij is geschoren, zijn haar 
is niet vet en hij verspreidt geen waarneembare 
geur. Het is haar duidelijk dat hij nog niet lang 
op straat leeft, of over een onwaarschijnlijk door-
zettings- en improvisatievermogen beschikt om 
schoon te blijven. Ook zit hij niet op de stoep, 
maar staat hij, tegen een muur geleund, bijna 
nonchalant van houding, alsof hij wacht, op 
een vriend - of zijn vriendinnetje. Misschien is 
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ze hem daarom al talloze malen voorbijgelopen; 
het kartonnetje met zijn boodschap is ook nogal 
klein en hij is zo netjes het je pas toe te steken 
wanneer je belangstelling toont voor zijn aanwe-
zigheid. Zoals zij vandaag, op weg naar de uitge-
verij.
 Hij zegt geen woord en laat haar in alle rust 
nog eens lezen, het is een relaas van zo’n hon-
derd woorden en ze moet bijna lachen als ze on-
willekeurig constateert dat hij schrijven kan: zo 
veel informatie in zo weinig woorden, dat vergt 
iets wat ze talent zou noemen als die uitdrukking 
in deze situatie niet zo idioot misplaatst was.
 Ze knikt hem toe, nog steeds zwijgt hij. Zijn 
donkere krullen hangen in zijn gezicht, de groen-
bruine ogen stralen iets uit dat voorbij de ge-
bruikelijke droefheid van de dakloze gaat, hier 
staat een man die nog altijd verbijsterd is over 
wat hem is overkomen, misschien zelfs niet eens 
weet wat hem nou precies is overkomen. Op een 
feest had ze hem misschien wel een knappe ver-
schijning gevonden.
 Iedereen fantaseert wel eens hoe je bestaan 
binnen het tijdsbestek van amper een etmaal uit 
de rails kan lopen, dat je verward raakt, verdwaalt 
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in het leven, en de uitgang naar de normaliteit 
niet vindt. Voor je het weet slaap je onder een 
stuk karton op straat.
 Terwijl ze in haar portemonnee naar een biljet 
van vijf pond zoekt dat ze de man wil geven - 
voor ontbijt, wil ze erbij zeggen als ze het over-
handigt - gaat haar telefoon, het is Deborah.
 Sorry, ik moet dit opnemen mimet ze naar de 
man en wendt haar bovenlichaam van hem af.
 Deborah herinnert haar aan de auteursborrel 
later die middag, en dat ze er beslist bij moet 
zijn, William zal er ook zijn.
 Ze hapt naar lucht als Deborah haar opdraagt 
de dichter op de haar eigen charmante wijze dui-
delijk te maken dat hij geweldig schrijft, maar…
 ‘Ik snap het,’ zegt ze en breekt het gesprek 
bot af. Ze pakt ook nog een tien-pondbiljet uit 
haar portemonnee en geeft de man de briefjes.
 De dank vonkt uit zijn ogen, hij knikt maar 
zegt niets. Daarom overhandigt ze hem haar 
kaartje. Hij kijkt ernaar en fronst.
 I might be of help, zegt ze en wil verder lopen, 
maar haar naaldhak is klem komen te zitten in 
een spleet tussen twee stoeptegels, waardoor ze 
uit haar schoen schiet.
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 Hij bukt voordat zij dat kan doen, wurmt de 
hak voorzichtig los en aarzelt klaarblijkelijk of hij 
de schoen terug zal schuiven aan haar voet, die 
ze om haar kousen te sparen op alleen de grote 
teen op de stoep laat balanceren.
 Hij doet het niet, en zet de pump voor haar 
klaar. Als hij op wil staan tilt ze haar voet op, 
strekt hem naar de man uit, en na een korte blik 
omhoog schuift hij met een teder gebaar, zijn lin-
kerhand amper voelbaar rond haar enkel gevlijd, 
de schoen terug aan haar voet.
 Ze bedankt hem met een glimlach en loopt 
zonder nog om te kijken verder naar de uitgeve-
rij. 
 Daar wacht ze de rest van de middag tot hij 
belt.
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  Water

  aak voelt ze zich als een goudvis in zo’n
  ronde kom. Niet gevangen - tenminste 
niet op de manier van zo’n goudvis, die opgeslo-
ten zit in een medium waar buiten hij niet kan 
overleven, in water, dat op zijn beurt gevat zit 
in dat glas waaruit het niet kan ontsnappen, dat 
het nodig heeft om zijn vorm te behouden, om 
niet simpelweg tot onzichtbare vormloosheid 
te vervloeien, en uiteindelijk te verdampen. Dat 
allemaal dus niet. Nee, het is haar gezicht dat 
haar doet denken aan een goudvis, de verbaasde 
ogen en vooral de happende mond die voortdu-
rend bezig lijkt woorden te vormen, woorden die 
maar niet willen komen, of onhoorbaar blijven.
 Dat voelt ze.
 Zo beweegt ze ‘s avonds haar mond wanneer 

V
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ze naast haar man op de bank zit, wanneer ze 
naast hem in het donker in bed ligt, verdrietig, 
eenzaam en verlangend nu eindelijk eens de zin-
nen te kunnen zeggen die door haar hoofd jak-
keren, zinnen die ze voortdurend, onafgebroken, 
dag in dag uit voor zichzelf uitspreekt. Maar naar 
buiten komen die zinnen niet. Zodra ze haar 
mond opendoet deinzen de woorden terug, nee 
de gedachten die ze vormen, al die aantijgingen 
die ze hem voor de voeten zou willen gooien, de 
schreeuw die ze eindelijk eens zou willen losla-
ten over de dingen die ze binnen houdt, al die 
jaren al voor zich houdt, maar die als hij ze zou 
horen hem toch nooit meer dan een ‘och meisje 
toch’ zouden ontlokken, waarna alles wat ze had 
gezegd vanzelf weer vormloos zou worden, als 
water zonder kom. Onherkenbaar en dus onwaar
zou het worden, want was het wel waar geweest,
dan was hij wel boos geworden en had hij haar 
eruit gezet, niet als de goudvis, uit een kom ge-
haald, maar weggegooid, als het water dat zijn 
vorm alleen maar dankt aan dat ronde glas.
 En ze beweegt alleen haar mond en laat bin-
nen in zich de ongesproken woorden in geluid-
loze vormloosheid verklinken. 



60

  Veel later

  k zou mezelf nooit als een moorddadig
  man hebben bestempeld, zelfs niet po-
tentieel, al zijn er stemmen die zeggen dat een 
moordenaar in iedereen schuilgaat, dat het een 
kwestie van omstandigheden is. Misschien heb-
ben die mensen gelijk, want ik ben een keer dicht 
in de buurt geweest, of beter: ik heb achteraf be-
dacht dat ik er dicht in de buurt was, of had moe-
ten zijn.
 Het is met enige gêne dat ik me die omstan-
digheden herinner, niet het moment waarop ik 
die moorddadige gedachten koesterde, want die 
kwamen als gezegd pas later, veel later - terug-
blikkend. Nee ik bedoel die dag zelf - die een heel 
bijzondere dag was, de dag namelijk dat ik vader 
werd - en die pas veel later de dag werd dat ik 

I
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moordenaar had moeten worden.
 Ik kan - beschaafd als ik ben - zoiets alleen 
met grote schroom denken, en ik noteer het 
hier met nog veel meer terughoudendheid. Mis-
schien is die man wel een lezer en krijgt hij ooit 
onder ogen wat ik hier aan het papier toever-
trouw, nog niet voor andermans ogen bestemd; 
misschien herinnert ook hij zich dan die dag, en 
sleept hij me voor het gerecht. Er schijnt geen 
straf te staan op het denken aan doodslag, zelfs 
niet op het plannen ervan als ik het goed heb, en 
anders zal er wel een verjaringstermijn zijn die 
inmiddels ruimschoots moet zijn verstreken; dat 
is de wet. Mijn kind is inmiddels groot, en die 
anesthesist misschien allang dood. Of, wie weet, 
leest hij dit en voelt hij schaamte, schuld zelfs. 
Dat zou hem mooi staan.

Het was het eind van de zomer, mijn vriendin 
moest bevallen en er ging het een en ander mis. 
Ik zal u niet vermoeien met al te veel drama en 
beklemmende details, maar er moest een spoed 
ingreep aan te pas komen, en ik mocht daar bij 
zijn. In een kleedkamer werd ik in operatiekle-
ding gehesen en geïnstrueerd. De mannen die 
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me hielpen babbelden wat: de een had een theo-
rie over het verschil tussen hockeymeiden en die 
op de tennisbaan, de ander begon over golf en 
zijn vakantie in een ver oord waar het wemelde 
van de… hij bootste met zijn handen de vormen
van de begeerde lichamen na. Ze keken naar mij. 
Ik bibberde van ellende en knikte alleen maar.
 Och, is dat het vadertje, zei de chirurg van 
dienst toen hij me zag komen aanklossen in mijn 
te grote dokterstenue. Mijn lief lag onder een 
operatielaken, klaar om zich te laten opensnij-
den; ik moest aan het hoofdeinde zitten, terwijl 
zij met messen en geweld ons kind gingen halen, 
de anesthesist had het over een trip naar de Ma-
lediven, de stranden daar, en die mensen zoooo 
vriendelijk, en dan die …eh... hij klakte met zijn 
tong… vrouwen. De chirurg lachte en begon over 
zijn zeiltocht naar Engeland.
 Ondertussen voltrokken ze de procedure. Het 
zou een fluitje zijn, was me verzekerd, misschien 
niet van een cent, maar verder: standaardwerk, 
geen zorg. Ik had aan Joris Ockeloen gedacht, 
die zo lang had moeten wachten. Dit zou ten-
minste vlotjes gaan. Ik praatte geruststellend te-
gen mijn vriendin, die - een beetje groggy van de 
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ruggenprik - alles in afwezige kalmte onderging. 
Een rare gewaarwording moest dat zijn dat er zo 
diep in je gesneden werd en je niks voelde.
 Dat het toch tegenviel merkte ik toen de chi-
rurg ons kindje uit de buik tilde en iets als ‘Jezus 
wat een kleintje,’ mompelde. Er snelde een arts-
assistente toe die de baby in folie wikkelde en 
mij wenkte. Er was een complicatie, zei ze, het 
kind was veel en veel te licht, en ademde niet. Ze 
vroeg of ik tegen hem wilde praten, mijn stem 
zou wellicht helpen, zingen misschien. Ik deed 
wat me opgedragen was, en fluisterzong het 
zelfbedachte liedje dat ik talloze keren tegen de 
steeds bollere buik van mijn vriendin had gezon-
gen. Ondertussen beademde de arts-assistent 
het gerimpelde minimensje dat er uitzag alsof 
het een drie maten te groot trainingspak van vel 
aanhad. 
 Twee verplegers kwamen aan hollen met een 
verrijdbare couveuse: het kind moest worden 
opgenomen op de highcare-afdeling van het 
naburige kinderziekenhuis. Het was foute boel, 
veel fouter dan wie dan ook had vermoed. Mijn 
vriendin keek vaag glimlachend toe, van de we-
reld, stoned, de ernst drong blijkbaar niet door 
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het scherm van verdovende middelen heen tot 
haar door. Ik drentelde op mijn plek, moest ik 
bij haar blijven… moest ik met hem mee naar… 
De couveuse met de baby werd in een noodgang 
langs me heen gereden, ik wist niet wat te doen. 
De anesthesist kwam naast me staan en knikte 
met zijn kin naar de wegrijdende ziekenwieg. Hij 
sloeg me op de schouder. 
 ‘Ach, als het achttien is ben je blij dat het ein-
delijk het huis uitgaat,’ zei hij.
 Het was toen dat ik mijn operatieklomp had 
moeten uittrekken en daarmee net zolang op 
zijn schedel beuken tot zijn kop een bloederige 
brij was.
 Maar als gezegd, dat bedacht ik pas later. Veel 
later.
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  Aankomst

  og steeds valt het huis tegen: na het
  smeedijzeren toegangshek en de stati-
ge oprijlaan een bungalow van bleek baksteen, 
de kozijnen donker gebeitst. 
 De buitenlamp is uit, het licht onder het wol-
kendek flets. Het natte bitumen op het schuine 
dak glinstert zwak. Achter het huis tekent de val-
lende novemberavond een bosrand in grisaille.  
 Het geopende portier laat de stilte binnen, 
het pletsen van druppels in drassig gras, een vo-
gel die nog wat krast voor hij slapen gaat.
 Zijn aankomst is niet onopgemerkt gebleven,
een raam licht op, ingetogen blaffen van een 
hond, een baan licht schiet schuin over het grind; 
haar silhouet in de deuropening. 
 Hij reikt naar de reistas maar laat hem na een 

N
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korte aarzeling staan. Het verweerde leer van de 
bestuurdersstoel kraakt als hij uitstapt. Een geur 
van natte coniferen, van vochtige aarde en rot-
tend blad, van vakantiepark buiten het seizoen.
 Ze kijkt lang, zwijgend, en veegt dan met de 
rug van haar vingers langs zijn wang, een be-
groeting als tussen vroegere geliefden. Hij strijkt
over haar haren. Als bij een zus. De tussenlig-
gende jaren smelten weg.
 Ze snuift de buitenlucht op, draait haar ge-
zicht naar de hemel.
 ‘We krijgen sneeuw,’ zegt ze, en brengt haar 
hand nog eens naar zijn gezicht, ‘het is wel erg 
vroeg.’
 ‘Rond vijven had je gezegd.’
 ‘Die sneeuw, voor de tijd van het jaar.’ Ze 
stapt voor hem opzij.
 In de hal hangt de vlezige lucht van kip die 
geurige soep moet worden. Een oude retriever 
kwispelstaart traag tussen hen door.
 Ze neemt zijn jack aan en hangt het op. In dat 
donker bij de kapstok waagden ze weleens een 
eerste uitgehongerde omhelzing.
 De hond verdwijnt waggelend naar de keu-
ken, de gang van het laatste levensjaar. 
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 Binnen is het stiller nog dan buiten. Stiller 
vooral dan hij in herinnering heeft. Ze knipt lam-
pen aan, schenkt twee glazen vol, maakt met 
routine een vuur en gaat dan zitten op de smalle 
bank schuin tegenover zijn stoel.
 Ze zwijgen aftastend, niet ongemakkelijk 
maar alsof eerste woorden kostbaar zijn en lang 
na zullen klinken. Er is tijd. Het knetteren van op-
laaiende vlammen biedt de aandacht een doel. 
Bedachtzame slokken. Geweldige wijn.
 ‘Op weg hiernaartoe heb ik een dier aangere-
den.’
 ‘Dood?’
 ‘Weet ik niet, ik ben niet gestopt.’
 ‘Vast een konijn, konijnen zijn zo stom.’
 Ze maakt een gebaar naar buiten. ‘Soms zit-
ten ze gewoon op het pad in je koplampen te 
kijken… alsof ze d’r op wachten.’

In haar onverwachte brief had ze geschreven dat 
ze hem na zo lange tijd niet uitnodigde om het 
alleen daarover te hebben. Ze had geen idee hoe 
het zover had kunnen komen, of het anders had 
kunnen eindigen. Ook zonder ons, voegde ze er-
aan toe, hoe je bent aanbeland op een zeker punt 
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in je leven weet je nooit, hooguit terugkijkend zie 
je een noodlottige samenhang.
 Ze wist niet eens wat ze met zijn nagelaten 
werken moest aanvangen, schreef ze, hij was al 
langer dan een jaar dood, maar ze durfde niet te 
besluiten. Ze somde mogelijkheden op, je kon 
moeilijk alles simpelweg verbranden.
 En uiteindelijk wil ik ook jou gewoon weer 
eens zien, denk ik… besloot ze de brief.
 Of hij in die drie stipjes een bekentenis, een 
belofte of een aarzeling moest lezen wist hij niet.
 Nog te verrast om zijn gedachten te ordenen 
schreef hij een kort antwoord: dat hij er naar uit-
zag om te komen, na al die jaren, en jokte dat 
inderdaad niemand zat te wachten op oude koei-
en.
 Haar brief had hij uit gewoonte vernietigd, de 
as net als vroeger door de wc gespoeld.

Ze knielt weer bij de haard, de blauwwitte jurk 
rondt vanzelfsprekend het hurkende lichaam. 
Behoedzaam legt ze twee nieuwe blokken krui-
selings op het neergebrande vuur en blaast er 
met getuite lippen voorzichtig weer brand in. Ze 
kucht. Vonkjes stuiven op, vlammen vlijen zich 
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om het hout.
 Ze komt overeind en loopt naar het raam. Met 
haar neus haast tegen de ruit en een hand boven 
haar ogen tuurt ze de duisternis in. Ze zegt dat 
het niet sneeuwt, maar dat er dichte mist is op-
getrokken, potdicht, geen wonder dat de schoor-
steen slecht trekt. Ze drukt de hand vlak tegen 
het glas, spreidt de vingers.
 ‘Soms zou ik de boel het liefst verkopen, die 
bossen, heel die mistroostige bedoening, zeker 
in deze tijd van het jaar.’
 Ze wijst om zich heen.
 ‘Het was per slot allemaal zijn idee, hier wo-
nen, de stilte, dat componeerhuisje in de tuin. 
Alsof het hierbinnen zo’n kabaal was.’
 Ze gaat zitten en trekt een voet onder haar dij.
 ‘Wil je nog zien waar hij…’ ze gebaart naar de 
achterkant van het huis.
 Hij haalt zijn schouders op, snuift.
 ‘Er is niks meer te zien hoor.’
 ‘Waarom kijken als er niets te zien is?’
 ‘Ik dacht maar.’ Haar glimlach een veront-
schuldiging.
 De vanzelfsprekendheid bij de aankomst, van 
bewegingen en gebaren die het gat van jaren 
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leken te dichten, verdwijnt. De geschiedenis is 
dichterbij dan hun toekomst, die in uren wordt 
gemeten, kwartieren misschien. Hij denkt aan de 
tas op de passagiersstoel.
 Ze verdwijnt naar de keuken en komt terug 
met de fles, schenkt hem bij, en zegt dat ze het 
eten moet afmaken. Hij strekt een arm uit, maar 
ze draait al van hem weg, op haar tenen, alsof ze 
weer zijn kamer uit sluipt.
 Hij staat op en drentelt met het glas in zijn 
hand wat rond. Als hij langs de haard loopt krin-
gelt er rook om de rand van de schouw. In de ka-
mer is iets veranderd, hij lijkt groter dan vroeger, 
of leger.
 Misschien is het de stilte. Die bulderstem van 
hem vulde het hele huis.
 Zijn vinger strijkt langs de ruggen in de boe-
kenkast, hij leest de titels. Op een bijna lege plank 
ligt een kartonnen map, Onderhanden Werk staat 
er met grove hanenpoten in viltstift op geschre-
ven. Hij zet zijn glas neer, knoopt het lint los. 
Requiem voor een levende staat boven het eerste 
vel, hij bladert het stuk door. Sobere muziek, lijkt 
het. Onder een regel staan woorden gekrabbeld: 
vriendschap of liefde. Hij slikt. Kon hij de noten 
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maar lezen. 
 Hij slaat de map dicht en kijkt naar de vlam-
men. Ineens ziet hij het: ze heeft de vleugel weg-
gedaan. De moeten staan duidelijk zichtbaar in 
het parket.
 In de keuken klinkt haar stem, praat ze tegen 
de hond? Dan het klepperen van kastdeurtjes, 
gekletter van pannen, graaien in een bestekla; de 
geuren veranderen, smeltende boter meent hij, 
paddenstoelen ook.
 De achterdeur gaat open, geblaf verwijdert 
zich. ‘Niet te ver hè? Anders verdwaal je nog. In 
die mist.’
 Hij legt de map terug in de kast en loopt naar 
de gang. In de keuken neuriet ze een bekende 
melodie, roert driftig in een pan. Ze kijkt op als 
hij langsloopt, glimlacht.
 ‘We kunnen zo,’ zegt ze, ‘ragout, zelfge-
maakt.’
 Hij snuift de geur van het eten op.
 ‘Haal jij je tas nog even?’
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