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Aan de rand van het ven spreidde Jet de zijden sjaal uit in het zand. Het was een cadeau geweest dat 

ze voor vertrek van hem gekregen had. Een afscheidscadeau, al had hij dat beslist niet zo bedoeld. 

Geknipt voor dit doeleinde. Uit de canvas koffer nam ze al die dingen die ze de afgelopen maanden 

als relikwieën had bewaard en legde ze op de rode stof: brieven, kaarten, een paar foto’s, partituren, 

de zelfgebreide sokjes. Een offer op een gebedskleedje. Zij zat er op haar knieën naast en keek er 

onbewogen naar. 

 Ze nam de ring van haar vinger. Voordat ze hem vastmaakte aan het koordje dat ze om een 

babyvoetje had willen strikken, staarde ze naar de inscriptie aan de binnenzijde: ZEV 15‑11-’55. Alsof 

ze zou vergeten wat er stond. Nog één keer schoof ze hem terug en toen resoluut weer van haar 

ringvinger af. Tot slot legde ze een kei bij de spullen. Meegenomen uit de kloostertuin om het pakket 

te verzwaren. Ze knoopte de sjaal stevig dicht. De reep stof die als een staart uit het bundeltje stak, 

wikkelde ze op tot een koord. Ze stond op, draaide als een discuswerper een paar maal om haar as 

en slingerde de rode knapzak de lucht in. Een schreeuw ontsnapte haar, waarop ze abrupt de lege 

handen voor haar mond sloeg. Zwalkend zocht de glanzende bal zich een weg naar het water. Om 

zijn baan te volgen moest ze haar ogen half dichtknijpen. Met de plons was daar de opluchting. Een 

paar kuifeenden schoten verstoord op. Ze keek om zich heen, was ze wel alleen hier? Een 

eeuwigheid duurde het voordat het water weer rimpelloos was. Met haar lange wollen jas strak om 

zich heen getrokken – ze voelde weer de druk van het sluitlaken waarin ze haar gewikkeld hadden en 

dat haar de adem had afgesneden – zeeg ze, happend naar lucht, neer in het zand. 

 

Toen ze verkleumd overeind kwam, kon ze niet zeggen of ze tien minuten, een halfuur of de hele 

middag zo gezeten had. Ze wreef haar handen warm. Een vreemd gezicht was het, die kale 

linkerhand. Ze pakte haar koffer op. Het was tijd om te gaan. 

 

 

DEEL 1: JET 

 

1 

 

Op klakkende hakken liep Jet het stadscentrum uit. Een doordeweekse donderdag was het, met 

doordeweekse gedachten. Het was een eind lopen van de Korte Beestenmarkt naar het 

Statenkwartier. Ze had tijd om na te denken. Iedere vinger moest onafhankelijk worden en even 



sterk, moest uitgroeien tot een eigen persoonlijkheid, had haar pianodocent ’s ochtends gezegd. Als 

een refrein van een meezinger was het in haar hoofd blijven hangen. Ze moest zich als eerstejaars 

niets verbeelden. Ze kon bijvoorbeeld denken dat ze heel aardig op tempo kon spelen, maar op 

tempo spelen was iets wat ze van binnenuit zou moeten ontwikkelen. Ze had naar het 

conservatorium gewild om vooruit te komen. Het voelde alsof ze weer van voren af aan moest 

beginnen.  

Naast een uitmuntende techniek moesten ze de komende jaren bovendien een eigen geluid 

zien te creëren. Als tien pianisten hetzelfde stuk speelden, dan wilde de docent met zijn ogen dicht 

kunnen zeggen wie er aan de vleugel zat. Waaraan je dat moest kunnen horen, hoe een groot pianist 

zijn naam als een stempel op een compositie zette, dat had hij niet gezegd. 

 Ineens hoorde ze achter zich fluiten. Ze ging langzamer lopen. Geen verlegenheid was het die 

haar ervan weerhield om direct om te kijken, maar een neiging om spanning op te bouwen en vast te 

houden, zoals ze dat spelend deed. Dit klonk niet als een goedgemutste wandelaar die een deuntje 

fluit. Dit was Brahms. Op haar beide armen gingen tegelijkertijd de haartjes overeind staan. Het 

Allegretto grazioso uit het Tweede Pianoconcert. Ze lachte in zichzelf, haalde diep adem en zette zo 

hard in als ze kon. Fluiten vond haar vader ordinair en juist daarom kon ze het goed. Aan Brahms had 

ze zich fluitend nooit gewaagd. Nu liep de flierefluiter naast haar. Net als hij keek ze heel even opzij 

en toen weer voor zich uit. Hij torste een cello aan zijn schouder. Zij viel stil na een aantal maten, 

maar hij floot verder. Toen de beginmelodie zich herhaalde, haakte Jet weer aan waarna ze zwijgend 

zij aan zij bleven staan. Zijn waterige ogen leken niet op hun plaats in het hoekige gezicht met het 

opgeschoren haar. Alleen op zijn kruin probeerde een krul aan het strenge kapsel te ontkomen. Ze 

kende hem van de wandelgangen in school. Maar niet van zo dichtbij. Boven zijn linkeroor zat een 

streepje wit haar; een pigmentloos uitroepteken. Ze meende dat hij derdejaars was. 

‘Zev. Aangenaam. Wat loop je hard. Maakte je je ergens kwaad over?’ 

Ze fronste haar wenkbrauwen en pakte zijn uitgestoken hand. ‘Jet,’ zei ze, ‘Jet Hamelink. Je 

kan aardig fluiten. Heel aardig zelfs.’ 

‘Ik heb naar je geluisterd vanmorgen. Ik kwam te laat.’ 

De warmtegolf, die op haar voorhoofd te zien moest zijn, strekte zich uit onder haar jas en 

haar blouse, tot in de diepe hals van haar onderjurk. ‘Ik moet me niets verbeelden, zegt mijn docent.’ 

‘Dat zeggen ze allemaal. Spelen we een keer samen?’ Hij neigde zijn hoofd naar zijn 

instrument. 

‘Afgesproken.’ 

‘Ik moet de andere kant op.’ 

Tegelijk keken ze over hun schouder. 

 



De zon zette een rij esdoorns in lichterlaaie. In haar hoofd klonk Brahms voort; een sonate voor cello 

en piano nu. Voordat ze de hoek omsloeg, haar eigen straat in, haar vlecht van links naar rechts 

springend op haar rug, ontdekte ze onder de dakrand van het transformatorhuisje, waar ze 

honderden keren aan voorbij was gelopen, een opschrift: LA VIE EN ROSE. In haastige hanenpoten 

opgetekend. 


