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BLOED

Het was zeven uur toen ik na een lange siësta wakker 
werd. Het was warm. Een te hete zomer voor een stad 
waar het bijna altijd koud was. Mijn kamer, door mijn va-
der getimmerd van spaanplaat, bevond zich op de begane 
grond, naast het toilet voor bezoekers. Zonder ramen, ver-
licht door een kaal peertje aan een stuk ijzerdraad. Een 
vouwbed, een klein bureau.

De anderen hadden hun kamer op de bovenverdieping. 
Door de niet meer dan twee centimeter dikke wanden kon 
ik hun dagelijkse bezigheden volgen. Hun stemmen, hun 
voetstappen, hun stilten.

Zwetend stond ik op. Ik opende de deur van mijn kamer en 
liep het huis in. Iedereen was er. Mijn oma zat op de bruine 
bank te kijken naar een quiz op de televisie, een enorm 
gevaarte dat de halve kamer in beslag nam. Mijn moeder 
stond in de keuken te koken. Mijn vader zat aan de keuken-
tafel de brochures van hun reis naar Europa te bekijken. 
Mijn ouders waren de eersten ooit binnen onze familie die 
een trans-Atlantische vlucht gingen maken. Ze zouden de 
volgende ochtend naar Madrid vliegen en twee maanden 
door verschillende landen reizen. Mijn broer Carlos, die 
zes jaar ouder was dan ik, aaide op zijn hurken onze hond 
King, een voskleurige boxer met een opvallend litteken 
links op zijn  bovenlip, het gevolg van een messteek die 
hem was toegebracht door een dronken kerel toen hij als 
pup tegen hem op was gesprongen om te spelen. In hun 
kooi hipten Whisky en Wodka, de grasparkieten, van het 
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ene stokje op het andere, hopend dat mijn oma snel een 
doek over de kooi zou doen zodat ze konden gaan slapen.

In mijn dromen zie ik vaak dat beeld van toen van mijn 
familie. Dat was de laatste keer dat ik iedereen samen zag. 
Vier jaar later zouden ze allemaal dood zijn. Mijn broer, 
mijn ouders, mijn oma, de parkieten, King.

De eerste dood, die van mijn broer Carlos, kwam een-
entwintig dagen na die avond. Vanaf die dag werd mijn 
familie meegesleurd in een lawine van dood. Dood na 
dood na dood.

Twee broers had ik. Allebei verloren ze door mijn toedoen 
het leven. En het mag dan misschien niet helemaal mijn 
schuld zijn geweest, ik was er in ieder geval verantwoor-
delijk voor.

Ik deelde de grot die baarmoeder heet met een ander. 
Acht maanden lang groeide naast mij een identieke twee-
lingbroer. Samen hoorden we het hart van onze moeder 
kloppen, we voedden ons met hetzelfde bloed, zweefden 
in hetzelfde vocht, en onze handen, voeten en hoofden 
raakten elkaar lichtjes aan. Vandaag de dag weten we 
dankzij mri-scans dat tweelingen met elkaar strijden om 
ruimte in de buik van de moeder. Dat zijn duels op het 
scherpst van de snede, wrede territoriumgevechten zon-
der wapenstilstand, waarin een van de twee uiteindelijk 
de overhand krijgt.

Mijn moeder zal de kramp in haar buik niet hebben op-
gevat als een woeste tweestrijd. Voor haar gevoel leefde 
de tweeling (ze dacht overigens dat het meisjes waren) 
in onderlinge harmonie. Dat was niet het geval. Tijdens 
een van die schermutselingen zette ik mijn broer zodanig 
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klem tegen de baarmoederwand dat hij verstrikt raakte in 
zijn navelstreng. De val was gezet: bij elke beweging werd 
het koord strakker om zijn hals getrokken, waardoor hij 
steeds minder zuurstof kreeg.

De krachtmeting eindigde vier weken voordat de negen 
maanden zwangerschap waren volbracht. Zonder het 
door te hebben was mijn moeder de grafkist van een van 
haar tweelingjongens geworden. Acht dagen lang droeg ze 
het lijk in haar binnenste. De doodssappen vermengden 
zich met het vruchtwater en vergiftigden het bloed dat me 
van voedsel voorzag.

Mijn broer, die in de foetale veldslag het onderspit had 
gedolven, nam wraak. Bijna sleurde hij ook mij de dood 
in. Toen de gynaecoloog mijn moeder ausculteerde om-
dat ze klaagde over indigestie, hoorde hij maar één hartje 
kloppen, dat met de seconde zwakker werd. De arts legde 
de stethoscoop op tafel en keek haar aan.

‘We zullen een keizersnede moeten uitvoeren.’
‘Wanneer, dokter?’
‘Nu meteen.’

In het ziekenhuis werd ze rechtstreeks naar de operatieka-
mer gebracht. In allerijl werd de sectio caesarea verricht. 
Het opgezwollen lichaampje van mijn broer werd uit de 
baarmoeder gehaald, en daarna ik, naar adem happend als 
een kikkervisje op het droge.

Ik moest bloedtransfusies hebben. Omdat ik was vergif-
tigd door mijn broer, vergde het tijd om mijn bloed te zui-
veren en de toxines uit de weg te ruimen. Achttien dagen 
lag ik in het ziekenhuis.

In de zes jaar die Carlos ouder was dan ik had mijn moeder 
drie miskramen gehad. Twee meisjes en een jongen. Geen 
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van hen was de grens van vijf maanden gepasseerd. In 
hun verlangen om een kind te verwekken dat die funeste 
periode van vijf maanden zou overleven en eindelijk weer 
een zwangerschap tot een goed einde te brengen, hadden 
mijn ouders de ene na de andere arts geraadpleegd en di-
verse behandelingen ondergaan. Van kruidentherapieën 
tot bekkenoefeningen, van hormooninjecties tot afwisse-
lend warme en koude douches, van temperaturen tot de 
beste seksuele standjes. Ten minste een van die methoden 
moet hebben gewerkt, want ik ben ter wereld gekomen.

Kapot van verdriet gingen mijn ouders naar huis. Mijn 
moeder raakte in een depressie. Ze wilde me niet verzor-
gen, ze wilde me niet voeden. Mijn vader moest niets van 
me hebben. Nadat hij door de chaos en de snelheid van de 
gebeurtenissen was meegesleurd naar de operatiekamer 
en daar aanwezig was geweest bij de keizersnede, walgde 
hij van de lijkgeur waarmee de huid van zijn pasgeboren 
zoon was doortrokken.

Jarenlang sliep ik in een kamer met twee ledikantjes. Mijn 
ouders hadden het neutraal gele babypakje dat voor mijn 
broertje of zusje was bedoeld bewaard, voor wanneer hij 
of zij uit het ziekenhuis zou komen. Uitgevouwen op wat 
zijn of haar ledikant had moeten worden. Soms zetten ze 
’s avonds de babymobiel aan het plafond aan met fi guur-
tjes van giraff en en olifanten. Dan draaide het ding in het 
donker met oplichtende sterretjes, ter afl eiding van een 
leeg ledikantje en een als verdoofde moeder.

Mijn oma van vaderskant schoot me te hulp. Ze kwam bij 
ons inwonen toen ze had gemerkt hoeveel weerzin ik bij 
mijn ouders opwekte. Ze nam het op zich om me de fl es te 
geven, mijn luiers te verschonen en me aan te kleden, tot 
mijn moeder vlak voor mijn eerste verjaardag ontwaakte 
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uit haar langdurige lethargie en van de natuur haar moe-
derinstinct terugkreeg. 

Sommige kinderen groeien op met onzichtbare vriendjes, 
ik groeide op met een onzichtbare broer. Doordat mijn 
ouders ervoor zorgden dat ik het verhaal van de mislukte 
bevalling tot in detail kende, voelde ik me verantwoorde-
lijk voor zijn dood. Om het nog een beetje goed te maken, 
speelde ik jarenlang met de schim van mijn tweelingbroer. 
Ik deelde mijn speelgoed met hem, ik vertelde hem mijn 
angsten en mijn dromen. In bed liet ik altijd ruimte voor 
hem. Ik hoorde zijn ademhaling, ik voelde zijn warmte. 
Als ik in de spiegel keek, wist ik dat hij dezelfde gelaats-
trekken zou hebben gehad, dezelfde kleur ogen, hetzelfde 
haar, dezelfde lengte, dezelfde handen. Dezelfde handen? 
Als een zigeunerin zijn hand zou hebben gelezen, zouden 
de lijnen in zijn handpalm dan hetzelfde hebben prijsge-
geven als die van mij?

Mijn ouders noemden hem Juan José, en mij Juan Guil-
lermo. De geboorte- en sterfdatum die in de zerk van zijn 
piepkleine graf werden gegraveerd waren hetzelfde. Een 
leugen: Juan José was een week eerder gestorven. Hij was 
nooit geboren, hij was nooit verder gekomen dan de aqua-
tische fase, zijn toestand van vis.

In mijn jeugdjaren was ik geobsedeerd door mijn bloed. 
Mijn oma drukte me meermaals op het hart dat ik had 
overleefd dankzij gulle, anonieme donoren die hun rode 
en witte bloedlichaampjes, hun bloedplaatjes, hun he-
moglobine, hun dna, hun zorgen, hun verleden, hun 
adrenaline en hun nachtmerries in mijn aderen hadden 
gespoten. Jarenlang leefde ik in de zekerheid dat in mij 
andere mensen huisden, hun bloed vermengd met dat van 
mij.
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Eén keer, toen ik al een tiener was, heb ik erover ge-
dacht om de lijst van bloeddonoren op te vragen, om ze 
te bedanken voor het redden van mijn leven. Een oom 
onthulde me een waarheid die ik liever niet had willen 
kennen: ‘Ze bedanken, waarvoor? Die eikels hebben zich 
voor elke milliliter rijkelijk laten betalen (pas jaren later 
werd de handel in bloed verboden). Het waren geen gulle 
gevers geweest, maar wanhopige mensen die geen andere 
uitweg hadden gezien dan hun bloed verkopen. Injectie-
spuiten die de brandstof van het leven hadden opgezogen 
uit verlepte, verslagen lichamen. Wat een ontgoocheling 
was het, te beseff en dat ik was gevoed door huurlingen.

Op mijn negende zag ik voor het eerst mijn eigen bloed 
stromen. Ik was aan het voetballen met vriendjes uit de 
straat, toen de bal terechtkwam op het terrein van een 
drankzuchtige en gescheiden advocaat die ons elke keer 
dat hij uit zijn auto stapte een blik op een semiautoma-
tisch pistool onder zijn riem gunde. De muren rond het 
huis waren overdekt met klimplanten en uit de bovenkant 
staken scherven van gebroken fl essen ter afschrikking 
van inbrekers. Omdat de advocaat nooit thuis was, kon ik 
makkelijk langs de klimplanten omhoogklauteren, over 
de puntige glasscherven heen klimmen en van de muur 
springen om de bal te pakken. Heen ging moeiteloos. Te-
rug klom ik de muur weer op, maar toen ik naar beneden 
sprong voelde ik opeens mijn broek scheuren. Ik viel op 
de grond en stond op. Mijn vrienden keken me verbijsterd 
aan. Door mijn gescheurde broek begon bloed te sijpelen. 
Ik bekeek mijn been en ontdekte een diepe snee waaruit 
rood vocht opborrelde. Ik duwde de wond een eindje open. 
Achter in de wond zag ik iets wittigs. Eerst dacht ik dat het 
een stuk glas was, of iets anders waaraan ik was blijven 
haken. Het was het bot van mijn dijbeen. Het werd zwart 
voor mijn ogen. Gelukkig kwam er net een buurvrouw aan 
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toen ik draaierig en lijkbleek op de stoep ging zitten, met 
onder mijn voeten een karmozijnrood plasje. De vrouw 
hielp me opstaan, zette me op de achterbank van haar 
Ford 200 en bracht me naar de eerste hulp aan de Avenida 
Ermita Ixtapalapa, op tien minuten rijden.

Weer transfusies. Nog meer bloed van vreemden. Een 
nieuw huurlingenleger dat door mijn hartkamers mar-
cheerde: prostituees, alcoholisten, alleenstaande moe-
ders, hitsige tieners om een middagje hotel te betalen, ont-
slagen kantoorbeambten, bouwvakkers met veel monden 
te voeden, arbeiders die anders niet rondkwamen, naar 
een shot hunkerende drugsverslaafden. De zelfkant van 
de samenleving die mijn slagaders irrigeerde.

De arts die me opereerde zei dat ik een stierenvechters-
wond had, dat de wond precies op de plek zat waar de 
hoorns van de stieren de dijbenen van torero’s doorboor-
den en de slagader afsneden, zoals ook bij mij was ge-
beurd. Het toeval wilde dat de man assistent-chirurg in 
de Plaza Mexico-arena was geweest. In de naargeestige 
operatiekamer van de groezelige kliniek waar ik naartoe 
was gebracht wist hij exact hoe hij de gescheurde slagader 
moest hechten. De bekwaamheid van de arts en de snelle 
reactie van de buurvrouw verhinderden dat het leven me 
via mijn been ontglipte.

Twee weken lag ik in de kliniek, die over maar vier bedden 
beschikte. In een daarvan sliepen om beurten mijn oma, 
mijn moeder en mijn broer. Soms werden er ladderzatte of 
bij een auto-ongeluk gewond geraakte personen binnen-
gebracht. Op een middag arriveerde er een man met een 
grote messteek in zijn maag, en ook zijn leven werd gered 
door de chirurgische gaven van de jonge arts.

Het was tijdens de nachten waarin Carlos bij me waak-
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te dat we elkaar echt leerden kennen. De zesenhalf jaar 
die we scheelden hadden de ontwikkeling van een nauwe 
band in de weg gestaan. Dat grote leeftijdsverschil viel 
echter weg tijdens die nachtelijke uren dat we met elkaar 
spraken, terwijl hij erop lette dat mijn wond werd gedrai-
neerd en de verpleegsters niet vergaten me de antibiotica 
toe te dienen. Hij hielp me naar de wc te gaan, en met een 
spons hield hij de lange rode streep die over mijn been 
liep schoon. Met de grootst mogelijke toewijding zag hij 
toe op mijn herstel. Het besef drong tot me door dat ik 
ook met hem de donkere baarmoeder van onze verwek-
ster had gedeeld, dat we lid waren van dezelfde bloedlijn. 
Van de onzichtbare broer – Juan José – verschoof ik mijn 
aandacht naar de zichtbare broer – Carlos. Ik ontdekte 
dat mijn echte tweelingbroer zesenhalf jaar eerder was 
geboren dan ik en we werden onafscheidelijk.

De arts instrueerde me om twee maanden lang geen zwa-
re voorwerpen te tillen, niet te bukken en niet te lopen, 
ook niet met krukken. Omdat mijn ouders geen geld had-
den om een rolstoel te betalen, werd ik in een kruiwagen 
het klaslokaal in gereden.

De eerste dag dat ik op eigen kracht naar buiten kon, ging 
ik op zoek naar de bloedvlek, die zich nog steeds aftekende 
op de stoep. Ik bekeek de door het vele vloeien van mijn 
bloed gevormde zwarte vlinder, een herinnering aan het 
leven dat bijna uit me was weggestroomd op het asfalt.

Mijn moeder zag me peinzend naar de vlek staren. Ze 
kwam naar buiten met een emmer, schoonmaakmiddel 
en een borstel en dwong me de vlek tot en met het laatste 
spoortje weg te schrobben. De vlek verdween, maar op 
het stuk glas dat me van mijn dijbeen tot mijn kuit had 
opengereten bleven restjes opgedroogd bloed zitten, die 
zelfs met de regenbuien niet weggingen.
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Een jaar later klom ik op de muur, hakte met een ha-
mer de fl essenscherf los waaraan ik me had gesneden en 
stopte die in een la. Ik stel me zo voor dat stierenvechters 
dat doen met de hoorn van de stier die hun been heeft 
doorkliefd.

Op mijn been vormde zich een litteken van veertig centi-
meter. Ik had minder gevoel achter mijn knie, rond mijn 
enkel en aan het uiteinde van mijn voet. Dat gevoel van 
verdoving is moeilijker te verdragen dan pijn. Als je pijn 
hebt, voel je tenminste nog dat dat deel van je lichaam 
leeft. Verdoving is de bijna-zekerheid dat iets in je is ge-
storven.

De vrouw die die middag mijn leven redde was de moeder 
van de jongen die vijf jaar later mijn vijand zou worden, de 
moordenaar van mijn broer. Een moord waaraan ik hoe 
dan ook medeplichtig was en die de keten van doden in 
gang zette die mijn familie zou vernietigen.

Volgens een Afrikaanse stam hebben de mensen twee 
zielen: een lichte en een zware. Wanneer we dromen, 
verlaat de lichte ziel ons lichaam om in de periferieën van 
de werkelijkheid rond te dwalen; wanneer we fl auwvallen, 
komt dat doordat de lichte ziel plotseling is uitgetreden; 
wanneer de lichte ziel weggaat en nooit meer terugkomt, 
worden we gek.

De lichte ziel komt en gaat. De zware ziel niet. Die ver-
laat ons lichaam pas op het moment dat we sterven. De 
zware ziel kent de buitenwereld niet en weet niet welke 
weg naar het domein van de dood leidt, waar ze tot in 
de eeuwigheid zal blijven. Om die reden onderneemt de 
lichte ziel drie jaar voor de dood een reis. Omdat ook de 
lichte ziel niet weet waar ze de dood moet zoeken, klimt 
ze in een baobab, de eerste boom van de schepping, en 
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speurt van daaruit de horizon af. Vervolgens bezoekt ze 
menstruerende vrouwen. In die paar dagen ervaren vrou-
wen de scheidslijn tussen leven en dood. Met bloed en pijn 
verliezen ze het wezen dat had kunnen zijn en nooit zal 
zijn. Tijdens hun menstruatieperiode verkeren vrouwen 
in een staat van wijsheid en raken ze aan de grenzen van 
het zijn en het niet-zijn. Daarom kunnen ze de lichte ziel 
de weg naar het ravijn van de dood wijzen.

De lichte ziel gaat op pad. Ze loopt door valleien, door-
kruist woestijnen, beklimt bergen. Na enkele maanden 
komt ze aan op haar bestemming, waar ze stopt aan de 
rand van de nevelige afgrond. Angstvallig kijkt ze in de 
diepte. Voor haar ogen ontvouwt zich het grote mysterie. 
Ze keert terug, vertelt de zware ziel gedetailleerd wat ze 
heeft gezien en leidt haar met vaste hand naar de dood.
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MAAN

‘Klets niet zo uit je nek, Vijf,’ zei de Eend tegen me nadat 
ik hem de Afrikaanse legende had verteld. Die had ik uit 
mijn hoofd geleerd voor de geschiedenisles op de middel-
bare school. De docent had gezegd dat wie een verhaal zou 
vertellen dat hij nog niet kende of waarvan hij de afl oop 
niet kon raden, een tien zou krijgen. Het boek waarin ik 
de legende was tegengekomen was er een van de tientallen 
die Carlos in zijn kamer had rondslingeren. Een groot deel 
daarvan had hij gestolen uit bibliotheken of boekwinkels. 
Niet uit de huizen van vrienden, want volgens hem had-
den hun ouders een slechte smaak en kochten ze alleen 
maar bestsellers.

Op zijn achttiende stopte mijn broer met school. Toen 
mijn vader dat hoorde, ontstak hij in woede. Voor hem 
was onderwijs de sleutel tot een leven waar hij zelf nooit 
toegang toe had gekregen. Hij deed er alles aan om ons 
de best mogelijke opvoeding te geven. Hij en mijn moe-
der maakten dubbele werkdagen om een privéschool 
voor ons te kunnen betalen. Carlos en ik waren de enigen 
in de straat die niet naar de openbare scholen in onze 
buurt gingen: de lagere school, de Centenario geheten, de 
middelbare school, die alleen een nummer had, 74, en de 
pre-universitaire school, nummer 6. Diep teleurgesteld 
dreigde mijn vader dat mijn broer geen cent meer zou krij-
gen als hij zijn school niet zou afmaken. Dat liet Carlos 
koud. Op zijn negentiende verdiende hij al ruimschoots 
meer dan mijn vader.

‘Wat een kulverhaal!’ zei de Jaibo. 
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De Jaibo, de Eend, de Waterlander en ik zaten ’s avonds 
graag te kletsen bij de wasrekken van mevrouw Carbajal 
op het dak van haar huis. Met zijn dertien jaar rookte de 
Jaibo twee pakjes Delicados per dag. Hij rookte zo idioot 
veel omdat hij niet stil kon zitten. De Waterlander – zo 
noemden we hem omdat hij nogal sentimenteel was en 
vaak volschoot – bracht graag biertjes mee om te delen 
met de Eend. Ik dronk noch rookte: ik had besloten om 
nuchter te doen wat de anderen alleen onder invloed durf-
den.

In onze wijk zocht bijna iedereen zijn toevlucht op de 
daken. Daar viel niemand ons lastig. Na de chaos van 1968, 
de massamoord op studenten op het Tlatelolco-plein, en 
de paranoïde communistenjacht door de regering, reden 
de arrestantenwagens – dichte politiebusjes met achterin 
twee houten bankjes waar de opgepakte personen tegen 
elkaar aan gedrukt zaten – dagelijks door de buurt. De 
agenten patrouilleerden staand op de achterbumper, 
waarbij ze zich vasthielden aan twee aan de deuren ge-
laste stangen. Als ze je op straat tegenkwamen, sprongen 
ze van de bumper en werd je in de kraag gevat op be-
schuldiging van landloperij en opruiing (hoewel geen van 
hen wist wat dat betekende) en meegenomen en in een 
isoleercel gegooid, met handboeien die zo strak zaten dat 
je bloedsomloop werd afgesneden. Eenmaal opgesloten 
werd je voortdurend geschopt en geslagen en kreeg je net 
zolang elektrische schokken op je testikels toegediend tot 
iemand genoeg smeergeld kwam brengen en ze je vrijlie-
ten. In het beste geval beperkten ze zich ertoe om je op 
straat te achtervolgen en met een knuppel te bewerken, 
‘Dat zal je leren om een echte kerel te zijn en er niet bij te 
lopen als een wijf ’, en lieten ze je gaan na te hebben ge-
dreigd: ‘Als we je nog een keer met lang haar tegenkomen, 
dan snijden we je ballen eraf, als je dan toch zo graag een 
wijf wilt zijn.’
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De enigen die door de politie met rust werden gela-
ten waren de ‘goede jongens’, de jongens die lid waren 
van de Katholieke Jongerenbeweging. De goede jongens 
hadden kortgeknipt haar, droegen overhemden met lan-
ge mouwen die tot en met het bovenste knoopje waren 
dichtgeknoopt en hadden een kruis om hun nek hangen. 
Ze gebruikten geen ‘lelijke woorden’, gingen dagelijks 
naar de kerk, droegen de boodschappentassen van oude-
re dames van de supermarkt naar huis en brachten eten 
naar weeshuizen. Ze waren het ideaal van elke moeder of 
schoonmoeder: voorbeeldige kinderen, uitstekende leer-
lingen, keurige jongens. Proper, netjes, fatsoenlijk, ijverig, 
verantwoordelijk.

Het was een zwoele avond. De hitte steeg op uit het 
steen van het dak, zonder briesje om ons te verfrissen. De 
Jaibo rookte aan één stuk door, hij stak de ene sigaret aan 
met de andere.

‘Waarom is dat een kulverhaal?’ vroeg ik aan de Jaibo.
‘Gewoon, omdat het kul is.’
‘Wat weet jij er nou van, jij dacht pasgeleden nog dat 

vrouwen ongesteld werden omdat ze geen maagd meer 
waren,’ stak ik de draak met hem.

Omdat Javier uit Tampico kwam, noemden we hem de 
Jaibo, zoals alle mensen uit die stad werden genoemd. Zijn 
vader, een zeeman, was om het leven gekomen toen hij 
dronken van de voorsteven van een koopvaardijschip was 
gedonderd. De weduwe, ook alcoholiste, was met haar vijf 
kinderen naar Mexico-Stad vertrokken om daar bij een 
pasgetrouwde broer in te trekken. De arme kerel zag zich 
gedwongen om met zijn karige loontje als topograaf de zes 
klaplopers te onderhouden.

‘Ik weet alles van vrouwen,’ pochte hij.
‘O ja? Vertel dan maar: wat is een maagdenvlies?’ daag-

de ik hem uit.
De Jaibo zweeg. Hij zou nooit te weten komen wat een 
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maagdenvlies was. De Eend nam een slok van zijn bier en 
keek toen naar mij.

‘Sinds wanneer weet een ongestelde vrouw waar de 
dood is?’ vroeg hij smalend.

‘Wanneer een vrouw ongesteld is, verliest ze iets wat 
een baby had kunnen worden,’ antwoordde ik.

‘En wanneer ik me aftrek, verkeer ik dan ook in een 
staat van wijsheid?’ kwam de Waterlander ertussendoor. 
‘Want dan verlies ik allejezusveel spermatozoïden die ook 
allemaal baby’s hadden kunnen worden.’

Ze lachten alle drie spottend toen achter hen plotseling 
een stem klonk.

‘Doe niet zo achterlijk.’
We draaiden ons om. Het was Carlos. Wie weet hoe-

lang hij daar al naar ons had staan luisteren. Hij liep op 
ons af. Mijn vrienden krompen ineen. Carlos was de baas 
in onze buurt. Hij bleef staan voor de Waterlander.

‘Vrouwen hebben maar tussen de vierhonderd en zes-
honderd keer een eitje. En wanneer ze menstrueren, komt 
het eitje in bloederige klontjes naar buiten en hebben ze 
veel pijn. Door de hormonen verandert hun humeur en 
zwelt hun lichaam op. Bij jou komen de spermatozoïden 
zelfs naar buiten als je slaapt, en wanneer je je afrukt ben 
je gelukkig. Vrouwen weten dingen waar wij mannen geen 
idee van hebben.’

Mijn vrienden deden er het zwijgen toe. Een weerwoord 
zat er niet in. Carlos las bijna dwangmatig fi losofi e, ge-
schiedenis, biologie, literatuur. Hij was van school gegaan 
uit verveling, omdat hij er genoeg van had om de hele tijd 
in zijn ogen middelmatige teksten te moeten lezen. Zijn 
kennis was enorm en niemand in onze wijk drukte zich 
beter uit dan hij. Zijn taalgebruik was precies en hij kende 
de betekenis van hoogdravende en onbekende woorden. 
Maar al waren mijn vrienden even slim geweest als hij, 
dan nog zouden ze niet tegen hem in durven te gaan. Ze 
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waren bang voor hem. Iedereen was bang voor hem.
Carlos wees naar het pakje Delicados dat uit de borst-

zak van de Jaibo stak.
‘Mag ik een sigaret?’ vroeg hij.
De Jaibo stond op om hem het pakje aan te geven. 

Carlos haalde er een sigaret uit. De Jaibo reikte hem een 
aansteker aan. Carlos stak de sigaret op, bekeek het pakje 
alsof het een vreemd voorwerp was, verfrommelde het tot 
het kapot was en gooide het toen op straat. De Jaibo keek 
hem verontwaardigd aan.

‘Waarom doe je dat?’
‘Om jou niet dood te laten gaan aan kanker,’ antwoord-

de mijn broer kalm terwijl hij de sigaret uitdrukte tegen 
de afrastering. Ik glimlachte, Carlos glimlachte terug. Hij 
keek naar de Maan. ‘Over zevenenveertig dagen zal de 
Apollo 11 daar landen, in de Mare Tranquillitatis,’ zei hij 
terwijl hij naar een onbestemde plek wees.

Alle vier draaiden we ons gezicht naar de Maan. De 
onmogelijke, door de mensheid gedroomde reis stond op 
het punt te worden volbracht.

‘De zwaartekracht op de Maan is zes keer lager dan die 
op Aarde,’ voegde hij eraan toe zonder zijn blik van de 
Maan af te wenden.

‘Wat betekent dat?’ vroeg de Waterlander.
Carlos glimlachte weer.
‘Dat zal ik je uitleggen: als die dikke taart van een moe-

der van je hier honderd kilo weegt, weegt ze er daar maar 
zestien.’

Carlos was bekend met de sentimentele natuur van de 
Waterlander en wist dat zo’n grapje al genoeg kon zijn om 
de tranen bij hem te laten opwellen. Maar de Waterlander 
was te zeer geconcentreerd op de wiskundige berekening. 
Bovendien was Carlos heel mild geweest: in werkelijkheid 
moest zijn moeder wel honderdveertig kilo wegen.

‘Om terug te kunnen keren naar de Aarde, moet het 
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ruimteschip in het zwaartekrachtveld van de Maan zien 
te komen. Als de Apollo 11 daar niet in slaagt, zal hij door-
vliegen en zal geen lieve moeder ze meer kunnen helpen.’

Mijn broer had me al over die mogelijkheid verteld. De 
gedachte deed me huiveren. Drie mannen in een ruim-
teschip verliezen de mogelijkheid om terug te keren en 
zetten koers naar het oneindige. Drie mannen die door 
het raampje kijken en zien dat ze de planeet steeds verder 
achter zich laten. Wat zouden ze ontdekken op weg naar 
het niets? Wat zouden ze voelen daar boven, wegdrijvend 
in de onmetelijke ruimte? Zouden ze de dood langzaam 
laten komen of zouden ze cyaankalipillen bij zich hebben 
om de ontknoping te bespoedigen? Voor hoeveel tijd zou-
den ze zuurstof hebben alvorens ze onherroepelijk zouden 
wegzakken in de fatale slaap? Zouden ze met elkaar vech-
ten om het voedsel om langer in leven te blijven, al was het 
maar een paar dagen? In plaats van enthousiasme voelde 
ik bij de verovering van de Maan slechts beklemming. Een 
drieling in een stalen baarmoeder, zwevend in het pseu-
dovocht van de ontbrekende zwaartekracht, strijdend met 
elkaar om te overleven, was een metafoor die al te dichtbij 
kwam, die te pijnlijk voor me was.

Carlos schopte tegen de zool van mijn sportschoen.
‘We gaan eten.’
Hij stak zijn hand uit om me overeind te helpen. 
‘We zien elkaar morgen,’ zei ik tegen mijn vrienden.
Carlos en ik vertrokken. We slalomden om prikkel-

draad, kabels, wasrekken en watertanks heen en kwamen 
bij de rand van het dak van de familie Ávalos. Om bij 
ons huis te komen moesten we over de anderhalve meter 
tussen het dak van de Ávalossen en dat van de Prieto’s 
springen. Meestal deden we dat zonder nadenken. De 
sprong was onderdeel van onze dagelijkse routine. Maar 
het risico was reëel. Vier maanden eerder hadden Chelo, 
een zeventienjarige slanke schoonheid met groene ogen, 
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en haar vriendje, Knikkers, liggen neuken tussen de was-
rekken van de familie Martínez (dat hadden we afgeleid 
uit de twee opgedroogde condooms die we daar de volgen-
de dag hadden gevonden). Toen ze in het donker wilden 
teruggaan, had zij als eerste geprobeerd te springen, maar 
ze had de afstand verkeerd ingeschat en was naar bene-
den geduikeld en met haar knieën op de motorkap van de 
Coronet van meneer Prieto terechtgekomen. De schok-
dempers van de auto hadden haar leven gered. Bij de val 
had ze beide dijbenen gebroken, maar haar wervelkolom 
en schedel waren ongedeerd gebleven. En ze had geluk 
gehad, omdat Fang, de enorme wolfshond van de Prieto’s, 
een kruising tussen een alaskan-malamute-teef en een 
Canadese wolf, aan de ketting lag. Als hij had losgelopen, 
had hij haar aan stukken gescheurd. Fernando Prieto, ge-
alarmeerd door de klap tegen de auto en het blaff en van 
Fang, was het plaatsje op gerend, waar Chelo op de grond 
lag met dijbenen waaruit tientallen botsplinters staken.

Chelo had anderhalf jaar nodig om te herstellen van de 
breuken, na een pijnlijke revalidatie. Haar benen, waaraan 
ze diverse malen moest worden geopereerd, waren lap-
pendekens van littekens. ’s Middags liep ze op krukken 
door de straat, waarbij ze maar nauwelijks haar evenwicht 
kon bewaren. Daarna ging ze weer naar huis voor een uit-
puttende oefentherapie. Aan de andere kant van de muur 
waren de instructies van de fysiotherapeut en het gekerm 
van pijn van Chelo te horen. Zelfs tijdens die beproeving 
zag ik haar echter altijd met een lach op haar gezicht. Op-
gewekt, leuk, met een onveranderlijk positieve instelling. 
Jaren later zou ze met zoveel tederheid de liefde met me 
bedrijven dat ze voorkwam dat ik gek werd.

Carlos sprong als eerste en bleef op me wachten. Ik 
overbrugde de afstand zonder problemen. Ik vond het 
opwindend om die afgrond over te steken. Soms bemoei-
lijkte ik de sprong enkel om het gevoel van gevaar nog te 
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versterken: dan sprong ik zonder af te zetten, of met mijn 
ogen dicht, of met mijn handen achter mijn rug. Op een 
dag had Carlos me daarbij betrapt. Woedend las hij me de 
les, maar ik luisterde niet naar hem en sprong opnieuw. 
Carlos kwam me achterna en pakte me bij mijn schouders. 
Daarna tilde hij me op – ik was elf – hield me over de rand 
van het dak in de lucht en dreigde me te laten vallen.

‘Wil je gevaar, sukkel?’
Ik keek omlaag. Zes meter. Maar bang was ik niet ge-

worden. Integendeel, ik vond het grappig en proestte het 
uit.

‘Wat heb je?’ had Carlos gevraagd, van zijn à propos.
Hij had een hele scène gemaakt om mij een lesje te 

leren, terwijl ik, hoog in zijn armen, hangend boven de 
diepte, maar niet kon stoppen met lachen.

Carlos had zich omgedraaid en me weer neergezet op 
het dak.

‘Dat fl ik je nooit meer,’ waarschuwde hij me. ‘Anders 
breek ik je nek.’

Ik had gelachen, was een paar keer zonder af te zetten 
de anderhalve meter heen en weer gesprongen en had het 
op een rennen gezet over de daken.

We liepen naar het dak van ons huis. Toen we dichterbij 
kwamen, hoorden we in het donker al het gepiep van de 
chinchilla’s. Honderden had Carlos er. Hij had een fokkerij 
ingericht op de daken van de Prieto’s, de familie Martínez 
en ons huis. Tientallen minuscule, op elkaar gestapelde 
kooien voor die knaagdiertjes met hun fi jne vacht. Een 
fl atgebouw van kooien. Op hete dagen golfde de stank van 
urine over de huizen. Om klachten te voorkomen betaalde 
Carlos Gumaro, een jonge, licht verstandelijk gehandicap-
te mulat, om de daken drie keer per dag schoon te maken 
met chloor en desinfecteermiddel.

Carlos haalde een zaklantaarn uit zijn broekzak en 
scheen om zich heen. Sommige chinchilla’s renden ver-
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blind in de rondte en botsten tegen de tralies. Andere gin-
gen op hun achterpoten staan om te zien wat er gebeurde. 
Carlos zocht met zijn lamp naar zwerfkatten, de grote 
vijanden van zijn handelswaar. De katten grepen met hun 
klauwen tussen de spijlen van de kooien door de kopjes 
van de chinchilla’s, lieten ze stikken door in hun snuit 
te bijten en scheurden ze aan fl arden om ze te kunnen 
verorberen.

In een hondenkennel had mijn broer een verroest 
enkel schotsgeweer met een .22-kaliber verstopt. Als hij 
een kat op rooftocht tegenkwam, pakte hij het geweer, 
richtte op de kop en haalde de trekker over. Het vizier 
was niet goed afgesteld, waardoor hij ze soms in hun buik 
raakte. Niet zelden werd er onder de auto’s in de carports 
een stervende kat gevonden, jankend van de pijn, de ge-
perforeerde ingewanden achter zich aan slepend.

De chinchillafokkerij was van start gegaan toen een 
oom Carlos voor zijn zestiende verjaardag een vrouwtjes-
exemplaar cadeau had gedaan. Een paar weken daarna 
had Carlos een mannetje gekocht. De chinchilla’s paarden 
en in minder dan twee maanden had het stel tien jongen. 
In een tijdschrift had Carlos gelezen over de waarde van 
hun vacht. Hij reisde naar het centrum en vond een joodse 
groothandelaar in textiel bereid om de chinchillapelzen 
van hem af te nemen. Hij vroeg onze ouders toestemming 
om kooien neer te zetten op het dak en kocht er nog twin-
tig chinchilla’s bij. Anderhalf jaar later verkocht hij al zo’n 
vierhonderd pelzen per maand. Hij organiseerde de fokke-
rij zo dat de vrouwtjes jongen wierpen in het tempo waar 
de productie om vroeg.

Maar hoewel Carlos een vermogen verdiende met de 
chinchilla’s, was dat niet zijn belangrijkste handeltje.
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VOCHTIGHEID

Ik leefde in twee gescheiden werelden. De wijk, de plek 
waar ik me thuis voelde, mijn territorium van straten en 
daken. En de privéschool, die mijn ouders maar net aan 
konden bekostigen. De school met klasgenootjes die op 
vakantie gingen naar New York en Europa. De school 
waar je de leraressen met ‘miss’ moest aanspreken, waar 
we in de pauze verplicht Engels spraken, die prat ging op 
de ijzeren discipline die er heerste. De school die voor mij 
als een gevangenis voelde en die ons een gespreide beta-
ling weigerde. ‘Een goede opleiding kost geld, mevrouw,’ 
had de eigenaresse-directrice tegen mijn moeder gezegd 
toen die was gaan vragen of ze in termijnen mochten be-
talen. De vernedering om voor die vrouw op de knieën te 
gaan moet vreselijk zijn geweest. ‘Geef ons dan in elk geval 
tot het eind van het jaar, wanneer mijn man zijn bonus 
krijgt,’ had mijn moeder gesmeekt. ‘Ik moet de docenten 
betalen, het spijt me,’ had de eigenaresse-directrice-uit-
zuigster-bitch geantwoord.

Ik herinner me dat mijn vader die avond tijdens het 
eten in zichzelf gekeerd was nadat mijn moeder hem had 
verteld dat we van school zouden worden gestuurd als hij 
ook maar één maand te laat zou betalen.

‘Ik zal zorgen dat het geld er komt,’ zei hij zachtjes.
‘Hoe?’ vroeg mijn moeder.
Mijn vader zweeg. Hij bracht zijn handen naar zijn 

hoofd en wreef over zijn voorhoofd.
‘Ik kan het bedrijf om een lening vragen.’
‘O ja? En hoe gaan we die terugbetalen?’
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Mijn vader draaide met zijn nek om de spanning te 
verdrijven.

‘We zouden ze naar een openbare school moeten stu-
ren,’ oordeelde mijn moeder.

Mijn vader keek haar aan alsof ze hem beledigd had.
‘Hun opleiding is onze enige erfenis,’ stelde hij.
Ze zwegen weer. Mijn vader zuchtte diep en pakte de 

hand van mijn moeder.
‘We gaan er wel komen, geen zorgen.’
Omdat ik geconcentreerd naar mijn bord zat te kij-

ken, dachten ze dat ik geen aandacht besteedde aan wat 
ze fl uisterden. Ik was negen en nog steeds herstellende 
van mijn beenwond. Mijn ouders hadden al hun spaar-
geld aangesproken om mijn operatie en de bijkomende 
kosten te betalen. Omdat ze geen vertrouwen hadden in 
de overheid, hadden ze geweigerd me te laten behandelen 
in een staatskliniek. Niets in de publieke sector, niets wat 
naar staatsbureaucratie rook. Geen scholen, geen zieken-
huizen, geen banen. En nu vonden ze geen manier om de 
privéschool te fi nancieren.

Carlos liep met me mee naar mijn kamer, die op de 
benedenverdieping was zodat ik geen trappen hoefde te 
lopen (ik zou nooit meer naar boven terugverhuizen). In 
gedachten verzonken ging hij op mijn vouwbed zitten.

‘Denk je dat we naar een andere school moeten?’ vroeg 
ik.

Carlos begon geïrriteerd te mompelen.
‘Ik sla dat kutwijf op haar bek, ze heeft het recht niet 

om mama zo te behandelen.’
Hij klemde zijn kaken stijf op elkaar, stond op en schoof 

de lakens opzij.
‘Jij gaat nu slapen,’ gebood hij.
Ik kroop in bed en Carlos dekte me toe.
‘Welterusten,’ zei hij. Voordat hij vertrok gaf hij me nog 

een aai over mijn voorhoofd.
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Het lukte mijn ouders om de school op tijd te betalen. Die 
en andere schulden losten ze af door de door mijn vader 
innig geliefde Mercury te verkopen. Hij was er trots op dat 
hij na jaren van hard werken zo’n mooie auto had kunnen 
aanschaff en. Nu gingen de trots en de Mercury allebei de 
deur uit.

Zonder auto was mijn vader aangewezen op het open-
baar vervoer. Ik zie hem nog om halfvijf ’s ochtends op-
staan om zich te wassen, te ontbijten en op weg te gaan 
naar de bushalte van lijn Popo-Sur 73, aan de overkant 
van de Avenida Río Churubusco. Ik zie hem nog om tien 
uur ’s avonds thuiskomen, uitgeput na een dubbele dienst.

Ook was er niemand meer om ons naar school te bren-
gen. Om zes uur ’s ochtends liepen Carlos en ik van ons 
huis naar het trolleybusstation in San Andrés Tetepilco. 
Over een soort kale vlakte waarop met kalk onregelma-
tige lijnen van voetbalvelden waren getrokken en die bij 
regen veranderde in een modderpoel. We sprongen van 
steen naar steen om onze uniformen schoon te houden, 
maar natuurlijk gleden we uit en kwamen we onder de 
modderspetters te zitten.

Bij de ingang van de school werden we ontvangen door 
een conciërge, die controleerde of onze schooluniformen 
wel schoon waren, of het haar van de jongens niet te lang 
was, de rokken van de meisjes niet te kort waren en hoe 
het ervoor stond met onze persoonlijke hygiëne (nagels 
geknipt, oren gewassen). Verschillende keren stuurde hij 
me naar huis omdat ik modderspetters op mijn broek had. 
Omdat er niemand was die me kon ophalen, zag Carlos 
zich genoopt om met me mee te gaan. We vonden het 
helemaal niet erg, we gingen naar het Natuurhistorisch 
Museum om opgezette dieren te bekijken of glipten de 
stallen van de paardenrenbaan binnen om te zien hoe de 
volbloedracepaarden werden getraind en verzorgd.

Vier maanden nadat mijn ouders de betaling van het 
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schoolgeld hadden geregeld, een bedrag dat gelijk was aan 
vijfenzestig procent van het loon voor de dubbele diensten 
van mijn vader, werden ze gebeld door de directrice met 
de boodschap dat ze met spoed naar school moesten ko-
men, en wel allebei.

Nerveus en bezorgd arriveerden mijn ouders op school. 
Nooit eerder waren ze met zoveel klem ontboden. In de 
lange busrit naar school bereidden ze zich voor op het 
ergste: een ongeluk, een pak slaag, een beroving.

De directrice-bitch, die het niets kon schelen dat mijn 
ouders allebei van hun werk waren weggeroepen, liet hen 
bijna twee uur wachten. Twee uur die een hoop gestress 
om op tijd te komen en twee daglonen zouden hebben 
gescheeld.

Toen ze het kantoor van de directrice binnenkwamen, 
zagen mijn ouders mij daar zitten. Ze keken me ontzet 
aan. Ze dachten dat ze daar waren voor Carlos, die in die 
tijd steeds rebelser werd, en hadden nooit vermoed dat 
het om mij ging.

De directrice vroeg hun te gaan zitten. Mijn ouders 
namen plaats op de leren stoelen. De directrice wees naar 
me.

‘We hebben besloten om Juan Guillermo defi nitief en 
onherroepelijk van school te sturen.’

Mijn ouders keken eerst elkaar aan en vervolgens keek 
mijn moeder naar mij.

‘Wat heeft hij gedaan?’ vroeg ze bijna fl uisterend.
De directrice opende haar mond met een gezicht waar-

uit grote verontwaardiging sprak.
‘Leerlingen als uw zoon kunnen we niet tolereren op 

deze school.’
‘Maar wat heeft hij gedaan?’ drong mijn moeder aan.
De directrice, die zich miss Ramírez liet noemen, 

draaide zich naar mij en stak haar kin in de lucht.
‘Dat mag hij u zelf vertellen.’



30

Mijn ouders wachtten op mijn antwoord. Ik durfde 
mijn mond niet open te doen. De directrice ging voor me 
staan, intimiderend.

‘Vooruit, vertel je ouders wat je hebt uitgespookt.’
Ik keek haar zijdelings aan. Mijn moeder keerde zich 

naar me toe.
‘Vertel op, wat heb je gedaan.’
Ik bleef zwijgen. Miss Ramírez richtte zich in het En-

gels tot me, in de wetenschap dat mijn ouders die taal niet 
spraken.

‘Come on, tell them. Don’t be a coward.’
Ik hield mijn kaken stijf op elkaar. De houding van de 

directrice boezemde me geen angst in, maar maakte me 
bozer en bozer.

‘U kunt hem niet halverwege het schooljaar wegsturen,’ 
wierp mijn moeder tegen.

‘Ik bepaal zelf wie ik op welk moment wegstuur, me-
vrouw. En aangezien dat jong weigert te vertellen wat hij 
heeft gedaan, zal ík dat moeten doen...’

Vlak voordat ze van wal wilde steken onderbrak ik haar. 
‘Ik heb een meisje gekust, mama.’
Mijn vader, die zich buiten het gesprek had gehouden, 

viel uit tegen de directrice.
‘Gaat u mijn zoon van school sturen omdat hij een 

meisje heeft gekust?’
‘Natuurlijk niet, meneer, ik ga hem van school sturen 

omdat we hem half ontkleed hebben aangetroff en terwijl 
hij een meisje, dat ook half ontkleed was, seksueel mis-
bruikte. Uw zoon heeft een buitengewoon ernstige morele 
fout gemaakt, die op deze school niet zal worden geduld.’

‘Maar hij is nog maar een kind.’
‘Nee meneer, uw zoon is een viespeuk.’

Klaslokaal. Pauze. Stilte. Blikken. Ademhaling.  Hartslag. 
Handen. Rok. Knieën. Dijen. Huid. Strelingen.  Blikken. 
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Onderbroek. Ademhaling. Hartslag.  Aanraking. Venus-
heuvel. Vlakbij. Trillen. Blikken. Aanraking. Venusheuvel. 
Stilte. Onderbroek. Vinger. Venusheuvel. Vochtigheid. 
Gekreun. Ademhaling. Broek. Rits. Handen. Adem. Blik-
ken. Trillen. Knopen. Handen. Piemel. Erectie. Aanraking. 
Doos. Aanraking. Angst. Opwinding. Blikken. Wrijving. 
Piemel. Doos. Erin. Vochtigheid. Zweet. Huid. Hartslag. 
Ademhaling. Bel. Blikken. Eruit. Stilte. Afscheid. Klas-
lokaal. Deur. Stilte. Hartslag. Stemmen. Klasgenoten. 
Lerares. Klaslokaal. Blikken. Geheim.

Carlos deed de zaklantaarn uit, pakte het geweer uit de 
hondenkennel en stopte een kogel in het magazijn.

‘Eens kijken of we een kat gaan zien,’ zei hij en hij leun-
de tegen de muur.

We zwegen. De chinchilla’s piepten in het donker. Aan 
de hemel de Maan, die binnenkort zou worden veroverd. 
Kan het onveroverbare worden veroverd? De vlek van een 
ruimteschip op de Mare Tranquillitatis. De mens en zijn 
obsessie om overal zijn voetafdruk achter te laten.

In de verte hoorden we de auto’s over de Río Churu-
busco razen. Wat nu een verkeersader was, was ooit een 
heldere beek waarin vissen, salamanders, kikkervisjes en 
schildpadden leefden en mijn vader en zijn vrienden op 
hete middagen gingen zwemmen. Río Piedad, Río Mix-
coac, Río de los Remedios. Rivieren veranderd in autowe-
gen, onder tonnen asfalt bedolven water. De massamoord 
op het water in mijn stad.

‘Hoe heette dat grietje dat je op de lagere school had 
geneukt ook alweer?’ vroeg Carlos.

‘Ik heb geen grietje geneukt.’
Carlos grijnsde. Zijn silhouet tekende zich af tegen de 

nacht. Boven de loop van het geweer schitterde het licht 
van de Maan. De Maan, waar de mens weldra voet op 
zou zetten.
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‘Dat ene grietje bedoel ik, je weet wel.’
‘Fuensanta.’
‘Die ja. Ik was haar naam vergeten. Fuensanta. Jezus, 

had je niet iemand met een andere naam kunnen uitkie-
zen? Fue una Santa. Was een heilige. En jij maar ontken-
nen. Ik geloof je voor geen meter.’

Carlos deed de zaklantaarn aan om de kooien te in-
specteren. De ogen van de chinchilla’s glansden roodach-
tig. Hij knipte de lantaarn weer uit.

‘Heb je je vinger afgelikt nadat je die in haar kutje had 
gestoken?’

Natuurlijk had ik mijn vinger afgelikt, eraan geroken, 
en er nog een keer aan gelikt. Ik bewaarde haar smaak op 
mijn tong. Zo lang mogelijk. Fuente santa. Heilige bron, 
bron van geheimen, vochtige bron.

‘Ik heb toch al gezegd van niet,’ antwoordde ik geërgerd.
Carlos glimlachte. Honderd keer had hij me dezelfde 

vraag gesteld, honderd keer had ik ontkend. Honderd keer 
had ik tegen hem gelogen en honderd keer had hij gehoopt 
dat ik de waarheid zou vertellen.

‘Ik wed dat je vinger nog steeds naar Fuensanta ruikt.’
Ja, mijn vinger ruikt nog steeds naar Fuensanta en dat 

zal hij altijd blijven doen.
‘Mijn vinger ruikt nergens naar.’
‘Wat heb je je moeder laten huilen door je gevoos met 

Was-een-heilige.’
Plotseling hoorden we de chinchilla’s onrustig worden. 

Carlos knipte de lantaarn aan. Twee gele ogen fonkelden 
tussen de kooien. Carlos bracht het geweer in positie en 
hield de lamp zo dat het vizier werd verlicht. Onmiddellijk 
sprong de kat op de muur. Hij wilde net ontsnappen toen 
het schot klonk. Hij krijste en viel aan de straatkant naar 
beneden. We renden naar de muur en bogen ons erover-
heen. De kat lag een tijdje op apegapen, stond wankelend 
op en verdween onder een auto.
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‘Die gaat geen chinchilla’s meer opvreten,’ concludeer-
de Carlos.

Sommige psychologen beweren dat wanneer tweelingen 
elkaar kwijtraken, door de dood, omdat ze van elkaar 
worden gescheiden of om welke reden dan ook, de ach-
terblijver een diep gevoel van verlatenheid overhoudt. De 
eenzame tweelingbroer of -zus leeft met het litteken van 
een amputatie, een onuitwisbare wond. Hij of zij zoekt 
gezelschap om dat emotionele gat te vullen. In mijn geval 
waren dat geen vriendjes of speelkameraadjes, maar meis-
jes. Van kinds af aan, vanaf mijn vierde of vijfde, dacht ik 
altijd aan vrouwen, verlangde ik hevig naar hun nabijheid, 
hun blik, hun naaktheid. De huid van een vrouw strelen 
verlichtte de rusteloosheid van de afwezigheid. In het be-
gin waren het simpele aanrakingen van armen, glimpen 
van dijbenen. Tot Fuensanta op het toneel verscheen.

De directrice, die parmantig midden in het kantoor stond, 
bleef me afkeurend aankijken. Mijn moeder zat met gebo-
gen hoofd, aangeslagen.

Mijn vader kwam overeind uit zijn stoel.
‘Wie heeft hem gezien?’
‘De halve school, meneer Valdés. Zijn juf, verschillende 

leerlingen. Juan Guillermo had zijn broek op zijn knieën 
en was een klasgenootje van hem, nadat hij haar onder-
broek naar beneden had getrokken, aan het betasten.’

Mijn moeder begon zachtjes te huilen. Ik werd almaar 
kwader. Mijn vader zat in gedachten te proberen de puz-
zelstukjes aan elkaar te leggen.

‘En het meisje?’
‘Wat is er met het meisje?’
‘Had ze toegestemd of heeft Juan Guillermo haar ge-

dwongen?’
‘Het is evident dat hij haar heeft gedwongen, meneer 

Valdés.’
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Ik stond op en ging recht voor de directrice staan.
‘Dat is niet waar. Zij wilde ook.’
‘Jij houdt je mond en je gaat zitten,’ beval de directrice.
‘Het is niet waar,’ herhaalde ik verbolgen, ‘ik heb haar 

niet gedwongen.’
‘En nu ga je zitten,’ beval ze weer.
Ik bleef staan. Mijn vader richtte zich tot de directrice.
‘Wat zegt het meisje?’
‘Wat zou die moeten zeggen? Alstublieft...’
‘Wat zegt ze? Heeft hij haar gedwongen of vond ze het 

goed?’
‘Natuurlijk vond ze het niet goed.’
‘Ik wil het uit haar eigen mond horen,’ zei mijn vader 

geïrriteerd.
‘Haar vrouwelijke waardigheid is al genoeg aangetast, 

ze mag niet nog een keer publiekelijk te schande worden 
gemaakt,’ zei de directrice op de overdreven toon van een 
soapactrice.

Mijn vader begon zich op te winden.
‘Ik neem aan dat u haar ook van school stuurt.’
‘Dat neemt u dan verkeerd aan. Er is maar één iemand 

verantwoordelijk voor deze hele toestand en dat is Juan 
Guillermo. Hij wordt van school gestuurd. Voor altijd. We 
willen hem hier niet.’

‘Zij wilde ook,’ hield ik vol.
‘Hou op met liegen!’ snauwde de directrice.
De woede.
‘Ik lieg niet. We wilden allebei.’
De directrice draaide zich om en ging achter haar bu-

reau zitten.
‘Ik ga hier verder niet over discussiëren. Deze jongen 

wordt van school gestuurd en Juan Carlos meteen ook. Ik 
wil ze hier niet meer zien. En weest u alstublieft zo goed 
om nu te vertrekken, want ik heb nog meer te doen.’

Mijn vader boog zich naar haar toe, nog geïrriteerder 
dan eerst.
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‘Wat heeft Juan Carlos hiermee te maken?’
‘Het bevalt me niet hoe u uw zoons opvoedt, meneer 

Valdés, en ik verzoek u om nu weg te gaan.’
‘Wat?’ vroeg mijn vader ongelovig.
Alsof wij niet bestonden, pakte ze een paar documen-

ten en begon die te lezen. Haar houding deed me ontplof-
fen. Ik stormde op haar bureau af, rukte de documenten 
uit haar handen en smeet ze op de vloer.

‘Wat doe je, idioot?’
Met één armbeweging veegde ik haar bureau leeg. De 

directrice stond op en zocht beschutting bij een vitrine-
kast.

‘Uw zoon is een duivel!’ schreeuwde ze tegen mijn ou-
ders. ‘Maak dat u wegkomt of ik bel de politie.’

Mijn moeder pakte me bij de hand en leidde me naar de 
deur. Mijn vader – duidelijk laaiend nu – probeerde iets 
te zeggen, maar mijn moeder verhinderde dat door hem 
aan zijn onderarm mee te trekken.

‘Verlaag je niet zo,’ zei ze, en draaide zich naar mij.
‘Ga naar je klaslokaal en pak je spullen,’ beval ze.
‘Ik zweer dat zij ook wilde,’ zei ik.
‘Ga je spullen halen,’ herhaalde mijn moeder.
Ik liep naar het lokaal voor mijn bezittingen. De groep 

was in de klas. Ik mocht binnenkomen van de juf op voor-
waarde dat het niet langer dan een minuut zou duren. Ik 
pakte mijn pennen, schriften en boeken en stopte alles 
in mijn rugzakje. Druk met elkaar smoezend zaten mijn 
klasgenoten de hele tijd naar me te kijken. Ik maakte 
aanstalten om te vertrekken. Ik wisselde een blik met 
Fuensanta en liep de deur uit. Dat was de laatste keer in 
mijn leven dat ik haar zag.
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REGEN

‘Wat zei je daar?’ hoorde ik achter mijn rug iemand vragen 
terwijl we aan het voetballen waren op straat. Ik deed mijn 
best om niet te worden afgeleid, omdat de ploeg van de 
Vlo op het punt van scoren stond.

‘Wat zei je daar?’ drong de stem aan. Ik werkte de bal 
weg en draaide me om. Antonio, een van de goede jon-
gens, van de eerbiedwaardige katholieke jongeren uit de 
wijk, keek me aan met een harde blik in zijn ogen.

‘Wat zei ik waarover?’
Antonio was drie jaar ouder dan Carlos, zijn ouders 

hadden een kantoorboekhandel aan de Retorno, vlakbij. 
Hij was groot en dik, had heel kort krullend haar en droeg 
net als alle andere goede jongens een overhemd met lange 
mouwen met een wit t-shirt eronder en een kruis om zijn 
nek.

‘Wat je tegen je vriend zei.’
‘Dat weet ik niet meer.’
‘Graaf dan maar eens goed in je geheugen.’
Ik moest lachen. Ik begreep niet wat die dikkerd wilde.
‘Ik weet het echt niet meer.’
Hij deed een stap in mijn richting.
‘Wat was dat, wat je net tegen hem riep?’
Hij wees naar de Aardappel, die, net als alle anderen, 

was gestopt met voetballen om te luisteren.
‘Tegen de Aardappel? O ja, ik weet het weer! Ik riep 

dat hij niet zo’n eikel moest zijn en dat hij de bal moest 
wegwerken.’
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Antonio keek me strak aan.
‘Dat was de laatste keer dat jij of een van die vrienden 

van je zulke taal uitslaat op straat.’
Ik begreep niet wat hij bedoelde.
‘Wat?’
‘Jullie gebruiken geen scheldwoorden meer, begrepen? 

De vrouwen in deze straat verdienen respect.’
Ik keek om me heen: geen vrouw te zien.
‘Welke vrouwen?’ vroeg ik grijnzend.
‘Je bent gewaarschuwd,’ zei hij en hij richtte zich tot de 

anderen: ‘Jullie zijn allemaal gewaarschuwd.’
Hij draaide zich om om te vertrekken, maar hij was nog 

geen tien meter van ons vandaan of ik riep zo hard als ik 
kon: ‘Lik m’n reet, stelletje gore eikelbijters!’

We lachten allemaal. Ziedend kwam Antonio terug, 
liep recht op me af en gaf me zo’n oplawaai dat ik viel. De 
Dwerg Tena stortte zich op hem, maar Antonio, die groter 
en forser was dan wij, en negen jaar ouder, pakte de Dwerg 
bij de schouders, tilde hem met een judogreep de lucht in 
en wierp hem op de grond (de goede jongens deden aan 
judo en karate). Ik stond op en gaf hem een hengst op zijn 
oor, maar hij slaagde erin me bij mijn hemd te pakken en 
in één snelle beweging smakte hij me met mijn gezicht 
tegen het asfalt.

De anderen kwamen niet tussenbeide. Antonio priem-
de met een vinger in mijn richting.

‘Ik waarschuw je: ik wil niet één scheldwoord meer ho-
ren, van niemand.’

Hij wendde zich tot mijn vrienden: ‘We gaan jullie res-
pect bijbrengen, goedschiks of kwaadschiks. En als ik het 
niet ben, dan komt iemand anders van ons jullie wel tot 
de orde roepen. Dus pas maar op.’

Hij liet zijn blik uitdagend over de groep gaan en liep 
weg zonder om te kijken. Weer bloed, veel bloed, nu uit 
mijn neus.
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De middag dat ik voor het eerst de liefde bedreef met 
Chelo regende het aan één stuk door. Het was niet op-
gehouden met regenen sinds de dag ervoor, waarop we 
mijn ouders hadden begraven, zoals het ook onafgebroken 
had geregend op de dag dat we Carlos hadden begraven. 
Ze waren drie jaar na hem omgekomen. Ze waren met 
de auto de bocht uit gevlogen en in een ravijn gestort. 
Hoe ze het ook hadden geprobeerd, het was mijn vader en 
moeder niet gelukt om over de dood van Carlos heen te 
komen. Ouders die als zombies door het huis liepen, die 
zich schuldig voelden omdat zij genoten van een reis door 
Europa, terwijl hun zoon op een nabijgelegen dak werd 
vermoord. Ouders als zombies die tijdens het avondeten 
ineens in snikken konden uitbarsten. Ouders als zombies 
die ik ’s ochtends vroeg af en toe betrapte, starend naar 
de lege plek aan tafel waar mijn broer altijd had gezeten. 
Ouders als zombies.

Ze werkten harder dan ooit. Het lukte mijn vader om 
een nieuwe auto bij elkaar te sparen, maar trots of te-
vredenheid was er deze keer niet bij. Ze kochten hem in 
een sfeer van pijn, tranen, een beestachtige depressie. Zo 
beestachtig dat mijn vader niet opmerkte dat mijn oma, 
ook depressief, gebroken omdat ze de dood van haar ge-
liefde kleinzoon niet had weten te voorkomen, was over-
leden. Mijn oma stierf voor de televisie terwijl ze naar 
een van haar favoriete quizzen zat te kijken. Verzwakt en 
vermagerd sloot ze haar ogen en gaf ze geruisloos de geest. 
Mijn vader, die aan de eettafel voor de zoveelste keer de 
voedingswaarden op een pak cornfl akes zat te lezen, 
merkte niet op dat het leven van de vrouw die hem het 
leven had geschonken was uitgedoofd. Mijn vader deed 
als een zombie het licht in de eetkamer uit, wenste mijn 
levenloze oma welterusten, kuste haar op haar voorhoofd 
en ging slapen. Ik was het die de volgende ochtend op 
hun deur klopte om te melden dat oma de televisie aan 
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had laten staan en niet meer bewoog. Mijn vader was nu 
in zowel opgaande als neergaande lijn verweesd, van zijn 
moeder en van zijn zoon.

Mijn ouders kochten die auto als raket naar de dood. 
Een kogel op vier wielen die ze gebruikten om een eind 
aan hun leven te maken. Mijn vader, die door zijn vrienden 
als een volleerd automobilist werd beschouwd, verloor in 
een fl auwe bocht de macht over het stuur. Hij en mijn 
moeder stortten in een veertig meter diep ravijn. Ze wa-
ren op weg naar het geboortedorp van mijn oma om haar 
as bij te zetten op een begraafplaats ergens in het oerwoud 
van Tamaulipas.

De tien nabestaanden die tijdens de uitvaart de regen 
trotseerden, werden kletsnat en kwamen onder de mod-
der te zitten (‘onverzorgd’, zou de conciërge van mijn 
school zeggen). Mijn vrienden stonden om me heen. De 
Waterlander huilde aan één stuk door.

Het onweer nam geen pauze voor de begrafenis. Wa-
ter dat blubberige plassen vormde in de kuilen waar mijn 
ouders in zouden komen te liggen. Water dat uit de hemel 
viel terwijl de grafdelvers scheppen vol modder op de kis-
ten gooiden. Water, water en nog eens water. De deskun-
digen kwamen tot de conclusie dat het natte wegdek de 
oorzaak was geweest. Ik wist dat ze het mis hadden. Mijn 
vader moet mijn moeder hebben aangekeken, zij moet 
hebben teruggekeken en allebei wisten ze dat ze het niet 
langer konden en wilden volhouden. Mijn vader moet zijn 
handen van het stuur hebben gehaald en de auto zelfstan-
dig in de richting van de afgrond hebben laten rijden. Dat 
is wat ík denk.

In de auto terug zei niemand een woord. Iedereen was 
verdiept in zijn eigen gedachten, rillend van de kou. Mijn 
ooms zetten me af bij ons huis en mijn vrienden vertrok-
ken terneergeslagen. Ik bleef alleen achter. Binnen werd 
ik opgewacht door de twee parkieten en de voskleurige 
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boxer. Het enorme huis waar mijn onzichtbare broers, 
mijn onzichtbare oma en nu dus ook mijn onzichtbare 
ouders woonden.

De volgende middag ging ik naar buiten. Ik liep rondjes 
in de regen. Binnen hield ik het niet uit. Chelo zag me 
door het raam. In de stromende regen hinkte ze naar me 
toe. Ze omhelsde me. Geen condoleance, geen ‘Gaat het 
een beetje?’, alleen een omhelzing.

 Die middag belandden we in mijn bed, in het hol van 
een gewond dier. Chelo vroeg of het licht uit mocht. Ze 
wilde niet dat de littekens op haar benen, haar door tien 
operaties verminkte dijbenen, me zouden afschrikken.

Ik deed het licht niet uit. Ik liet mijn broek zakken 
en liet haar het litteken op mijn eigen been zien. Ze was 
niet op de hoogte van de episode met het glas. Terwijl ik 
haar kuste, deed ik haar rok uit. Ik drukte mijn litteken 
tegen dat van haar. Wond op wond. Na die val van zes 
meter hadden haar ouders haar laatdunkend behandeld. 
‘Dat komt ervan als je de hoer speelt op het dak,’ had haar 
vader haar verweten. Knikkers, haar vriendje, die haar 
zijn eeuwige liefde en trouw had verklaard, had haar niet 
eens gebeld om te vragen hoe ze eraan toe was. Alleen 
Carlos en Fernando Prieto hadden haar in het ziekenhuis 
bezocht. Carlos elke ochtend, zonder mankeren.

We bedreven de liefde terwijl het verdriet mijn keel 
dichtkneep. Ik gebruikte geen condoom. Ze vond het niet 
erg om zwanger te worden. Ze omstrengelde me en daar, 
in haar armen, bleef ik liggen, schuilend voor zoveel dood.

Bij het uitgaan van school moesten de jongens op een 
lange rij banken wachten tot ze werden opgehaald. De 
meisjes zaten op een andere rij. Mijn ouders hadden een 
verklaring ondertekend dat ik met Juan Carlos mee naar 
huis mocht. Hoewel ik op niemand hoefde te wachten, 
bleef ik vaak nog even zitten, niet vanwege de andere jon-
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gens, maar omdat op de bank tegenover me Fuensanta zat.
De straf voor wie zich had misdragen was dat hij of zij 

op de bank van het andere geslacht moest wachten. Voor 
de jongens was tussen de meisjes zitten een vernedering. 
Niet voor mij. Ik deed er alles aan om gestraft te worden 
en naast Fuensanta te mogen zitten, wat me vaak lukte.

Fuensanta was blond, had lichtbruine ogen en sproe-
ten. Ze zeggen dat een vrouw zonder sproeten als een taco 
zonder zout is. Nou, Fuensanta had zout te over. Sproeten 
op haar wipneus, sproeten op de plek waar haar borsten 
ontsproten, sproeten op haar armen. Lang haar, slank, 
serieus, lief. Dochter van een Amerikaanse uit Kansas 
en een biochemicus uit Coahuila die de politiek was in 
gegaan. Vanaf de eerste dag dat ik haar zag vond ik haar 
aantrekkelijk. Het aantrekkelijkste meisje dat ik met mijn 
negen jaar had gezien.

Onze relatie, als je wat er tussen ons plaatsvond een 
relatie mag noemen, begon met een kauwgompje. Ik biets-
te er een bij haar. Ze antwoordde dat de kauwgom die ze 
in haar mond had haar laatste was, maar dat er nog een 
beetje smaak aan zat. ‘Als ik hem geef, durf je er dan op 
te kauwen?’ vroeg ze. Ik knikte. Ze haalde de kauwgom 
uit haar mond en gaf hem aan mij. Ik stopte hem in mijn 
mond, opgewonden door het gevoel van haar speeksel op 
mijn tong. Nadat ik er een tijdje op had gekauwd, vroeg ik: 
‘Als ik hem aan je teruggeef, durf je er dan op te kauwen?’ 
Na tien eeuwigdurende seconden knikte ze. Ze pakte de 
kauwgom aan en stak hem voorzichtig in haar mond.

Het uitwisselen van kauwgom werd een dagelijkse ge-
woonte in de pauze, onze vorm van zoenen.

Recess heette de pauze op school. En tijdens het recess 
mocht er alleen Engels worden gesproken. ‘Pass me the 
ball’, ‘Do you want a piece of my sandwich?’, ‘It’s awesome.’ 
Iowa in hartje Mexico. Om te controleren of we wel Engels 
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spraken (en ons onder de duim en in de gaten te houden), 
had de school een pervers systeem met spionnen bedacht. 
Safety patrols. De leerlingen met de beste cijfers vormden 
de elite van deze mini-Gestapo. Alleen zij mochten tij-
dens de pauzes door de gangen lopen om te controleren 
of niemand iets uit de klaslokalen pikte. De safety patrols 
zagen erop toe dat je je hield aan het voorschrift dat er 
alleen Engels mocht worden gesproken, dat je niet als een 
gek door de gangen rende als de bel had geklonken, dat je 
overhemd netjes in je broek zat, dat je in de rij terugliep 
naar het lokaal, dat je niet voordrong in de kantine, dat 
je geen rare fratsen uithaalde. Als een safety patrol je er-
gens voor aangaf, terecht of onterecht, dan kreeg je een 
vijf voor gedrag. Twee vijven leidden tot een schorsing 
van drie dagen, drie tot een schorsing van twee weken 
en bij vier vijven werd je defi nitief van school gestuurd. 
De safety patrols beschikten over een uitgebreid arsenaal 
aan wapens om je te bedreigen of te chanteren. Idiote, 
fascistische macht in handen van negen- en tienjarigen.

Fuensanta was safety patrol. Een uitmuntende leerlin-
ge. De oudste van onze klas. Tien jaar en vijf maanden. 
Ik was de jongste: negen jaar en twee maanden. Ze was 
achteropgeraakt omdat een jaar lagere school in Buenos 
Aires, waar haar vader op de ambassade had gewerkt, in 
Mexico niet werd erkend. Ze was anders dan wij. Ze wist 
meer dan wie ook en behalve Engels sprak ze ook Frans.

In de loop van de tijd perfectioneerden we het uitwis-
selen van kauwgom. Die ging nu niet meer van hand tot 
hand, maar van mond tot mond. Een paar seconden lang 
kon ik genieten van haar warme lippen, van haar tong die 
de kauwgom op de mijne deponeerde.

In de pauzes troff en we elkaar op de minst drukke plek-
ken van het plein. Omdat zij ook haar taken als spion en 
surveillant moest vervullen, hadden we maar een paar 
minuten tijd. We spraken weinig en nooit over onszelf. 
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Ik was bang dat als ik haar zou vertellen over mijn wereld 
van daken en ouders die hun auto hadden verkocht om 
het schoolgeld te kunnen betalen, ze afstand van me zou 
nemen. Zij, zo kwam ik later te weten, schaamde zich voor 
haar gezinssituatie: de vader een corrupte en arrogante 
politicus, een machtswellusteling die te veel dronk, en 
een knappe, maar niet bepaald snuggere en emotioneel 
zeer wankele moeder die door haar man werd geslagen. 
Gereserveerd als we waren over ons leven, beperkten onze 
gesprekjes zich tot school: grapjes over medeleerlingen, 
welke juff en of meesters we wel of niet mochten, klagen 
over te veel huiswerk.

Op een dag zag ik Carlos ‘spinnetje’ spelen op de knie 
van een meisje met een rok aan. Het spel bestond erin dat 
je je hand op de knie van de ander legde, langzaam je vin-
gers opende als de poten van een spin, en zodoende haar 
been streelde. Bij Carlos was het meisje rood geworden 
en had kippenvel gekregen. Het leek me een goed idee om 
spinnetje te spelen met Fuensanta.

Tijdens een recess, in ons afgelegen hoekje, stelde ik 
haar voor om little spiders te spelen.

‘Wat is dat?’
‘Geef me je knie.’
Ze draaide haar linkerknie naar me toe. Ik sloot de 

vingers van mijn rechterhand, legde die op haar knie en 
spreidde ze langzaam uit. Het werkte: er ging een sidde-
ring door haar heen en ze kreeg kippenvel. Mijn blik viel 
op haar gespreide benen en ik zag een stukje wit van haar 
onderbroek. Ze betrapte me bij mijn gestaar, maar sloot 
haar benen niet.

‘Gaan we verder?’ vroeg ik.
Ze dacht even na en knikte. Ik plaatste mijn vingers op 

de binnenkant van haar rechterdij en streelde die traag. 
Ze kronkelde en kreeg weer kippenvel.

‘Vond je dat prettig?’
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Fuensanta zuchtte diep. Rond haar hals begonnen 
zich kleine rode vlekjes te vormen. We keken elkaar een 
ogenblik aan. Allebei ademden we onregelmatig. Ik voelde 
mijn hart bonken in mijn maag.

‘Nog een keer?’ vroeg ik met trillerige stem.
‘Ja,’ bracht ze met moeite uit.
Ik bewoog het spinnetje verder omhoog over haar been 

en spreidde mijn vingers zo ver uit dat ik de stof van haar 
slipje voelde. Op dat moment maakte Fuensanta opeens 
een terugtrekkende beweging en keek spiedend om zich 
heen. Ze hijgde lichtjes. Vervolgens ontspande ze weer, 
en ik streek met mijn vingers over haar schaamheuvel. Ze 
keek me alleen maar aan, zonder mijn hand weg te duwen.

Plotseling sloot ze haar benen en schoof bij me weg. Ze 
wees met haar kin naar achter me: twee vriendinnen van 
haar kwamen aangelopen. Ik stond op en schudde aan 
mijn broek om mijn stijve te verbergen.

‘Tot later,’ zei ik.
Ze glimlachte geforceerd. Ze probeerde iets te zeggen, 

maar haar stem stokte. Ook ik kon geen woord uitbren-
gen. Ik liep langs haar vriendinnen en mengde me tussen 
de basketballende leerlingen op het plein.
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Naar het schijnt trouwden Vikingen niet met maagden. 
Ze vonden het verdacht als een vrouw niet werd begeerd 
door andere mannen. In hun ogen was maagdelijkheid 
een tekortkoming, geen deugd. Waar in landen in het 
Midden-Oosten vrouwen worden gestenigd omdat ze met 
het verlies van hun maagdelijkheid de eer van de familie 
hebben geschonden, riepen vrouwen bij de Vikingen de 
schande over zich af als ze geen mannelijke driften op-
wekten. Een maagd móést wel iets te verbergen hebben: 
een slecht karakter, een misselijkmakende adem, gebrek 
aan charme, domheid. Om een of andere duistere reden 
was hun maagdenvlies nog intact. Wie kan er houden van 
een vrouw voor wie andere mannen geen belangstelling 
hebben?
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DE AFRIKAAN

Het was nu voorbij. De meeste mannen die op de veranda 
van het kruidenierswarenbedrijf van Th omason stonden, 
hingen of zaten, waren donderdag, toen het allemaal was 
begonnen, bij de boerderij van Tucker Caliban geweest, 
maar geen van allen, op meneer Harper na misschien, had-
den ze in de gaten gehad dat dat het begin van iets was. De 
hele vrijdag en het grootste deel van de zaterdag hadden ze 
toegekeken terwijl de negers van Sutton met koff ers of lege 
handen bij de veranda stonden te wachten op de bus die 
ieder uur over de Eastern Ridge, via Harmon’s Draw, naar 
New Marsails en het station reed. Van de radio en uit de 
kranten wisten ze dat Sutton niet de enige stad in de staat 
was, dat alle negers in alle steden, dorpen en gehuchten met 
alle mogelijke vervoersmiddelen, inclusief hun eigen stel 
benen, naar de grenzen van de staat reisden en naar Mis-
sissippi of Alabama of Tennessee gingen, hoewel sommigen 
daar meteen stopten (de meesten echter niet) en op zoek 
gingen naar onderdak en werk. Ze wisten dat de meesten 
niet zouden stoppen wanneer ze vlak over de grens waren 
en verdergingen tot ze bij een plek kwamen waar ze in elk 
geval een kleine kans hadden om fatsoenlijk te leven of te 
sterven, want de mannen hadden foto’s gezien van het sta-
tion waar het wemelde van de zwarte mensen, en aangezien 
ze aan de grote weg tussen New Marsails en Willson City 
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zaten, ook de stoet auto’s vol negers die genoeg bezittingen 
meenamen om de mannen ervan te overtuigen dat de ne-
gers niet zoveel moeite deden om ongeveer honderdvijftig 
kilometer te reizen. En ze hadden allemaal de verklaring 
van de gouverneur gelezen: ‘Er is geen enkele reden om ons 
zorgen te maken. We hebben ze nooit nodig gehad en nooit 
gewild en redden ons ook wel zonder hen; het Zuiden redt 
zich wel zonder hen. Onze bevolking is misschien met een 
derde geslonken, maar het komt allemaal goed. Er zijn nog 
genoeg goede mannen over.’

Dit wilden ze allemaal graag geloven. Ze leefden nog niet 
lang genoeg in een wereld zonder zwarte gezichten om ook 
maar iets zeker te weten, maar ze hoopten dat alles goed 
zou komen, probeerden zich ervan te overtuigen dat het 
allemaal voorbij was, maar voelden wel dat het voor hen 
nog maar net was begonnen.

Ze waren er weliswaar vanaf het allereerste begin bij ge-
weest, maar liepen achter bij de rest van de staat omdat ze 
nog niet te maken hadden gehad met de woede en bittere 
wrok waarover ze in de kranten hadden gelezen, nog niet 
hadden geprobeerd de vertrekkende negers tegen te houden, 
zoals andere blanke mannen in andere steden die hadden 
gemeend dat het hun recht en hun plicht was om koff ers 
uit alle mogelijke zwarte handen te rukken; en nog geen 
klappen hadden uitgedeeld. Ze waren gespaard gebleven 
voor de ontmoedigende ontdekking dat zulke handelin-
gen nutteloos waren en gevrijwaard van zulke uitingen van 
gerechtvaardigde woede – meneer Harper had hen laten 
inzien dat de negers niet konden worden tegengehouden; 
Harry Leland had zelfs durven beweren dat de negers het 
recht hadden te vertrekken – en daarom keerden ze nu, aan 
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het einde van de zaterdagmiddag, terwijl de zon achter de 
onaanzienlijke, verveloze gebouwen aan de overkant van de 
grote weg zakte, terug naar meneer Harper en probeerden 
ze er voor de duizendste keer in drie dagen achter te komen 
hoe het eigenlijk allemaal was begonnen. Ze konden niet 
alles weten, maar wat ze wel wisten was misschien een deel 
van het antwoord, en ze vroegen zich af of de dingen die 
meneer Harper over ‘bloed’ zei waar konden zijn.

Meneer Harper verscheen meestal om acht uur ’s och-
tends op de veranda, waar hij al twintig jaar hof hield in een 
rolstoel die even oud en ongemakkelijk was als een troon. 
Hij was een afgezwaaide militair die naar West Point in het 
Noorden was gegaan nadat hij door de generaal zelf, Dewey 
Willson, was voorgedragen aan de militaire academie. Op 
West Point had meneer Harper geleerd hoe hij de oorlogen 
moest voeren waarin hij nooit had kunnen vechten: hij was 
te jong voor de Burgeroorlog, kwam pas aan op Cuba toen 
de Spaans-Amerikaanse Oorlog allang was afgelopen en 
was te oud voor de Eerste Wereldoorlog, die wel een zoon 
van hem had genomen. De oorlog had hem niets gegeven 
maar wel alles afgenomen, en daarom had hij dertig jaar 
eerder besloten dat je niet voor het leven hoefde op te staan 
aangezien het je altijd naar beneden haalde, en plaatsge-
nomen in een rolstoel om de wereld vanaf de veranda te 
bekijken en alle chaotische verwikkelingen uit te leggen 
aan de mannen die zich elke dag om hem heen schaarden.

In die dertig jaar was hij voor het oog van de wereld 
maar één keer uit zijn rolstoel geklommen – op donderdag, 
om naar de boerderij van Tucker Caliban te gaan. Nu zat 
hij daar weer alsof hij wortel had geschoten en nooit was 
opgestaan, met zijn lange, steile, witte haar met een schei-
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ding in het midden, dat bijna als het haar van een vrouw 
aan weerszijden van zijn gezicht hing. Zijn handen lagen 
gevouwen op een klein maar rond buikje.

Th omason, die zelden in zijn winkel was omdat hij bijna 
nooit iets verkocht, stond vlak achter meneer Harper, met 
zijn rug tegen het vuile spiegelglas van zijn etalage geleund. 
Bobby-Joe McCollum, het jongste lid van het gezelschap, 
amper twintig, zat op het trappetje van de veranda met zijn 
voeten in de goot en rookte een sigaar. Loomis, een vast lid 
van het gezelschap, zat op een stoel en leunde achterover op 
de twee achterpoten. Hij had in Willson aan de universiteit 
gestudeerd, maar dat maar drie weken volgehouden, en hij 
vond meneer Harpers verklaring voor de gebeurtenissen te 
vergezocht, te simpel. ‘Nou, ik geloof gewoon niet dat het 
iets met het bloed te maken heeft.’

‘Wat kan het anders zijn?’ Meneer Harper draaide zich 
om naar Loomis en tuurde door zijn haar. Hij sprak an-
ders dan de andere mannen, met een hoge, hese, droge, 
duidelijke stem, als iemand uit New England. ‘Luister, ik 
ben niet zo iemand die bijgelovig is; ik heb het niet over 
spoken en dat soort zaken. Maar volgens mij is het allemaal 
genetisch: iets afwijkends in het bloed. En als er iemand op 
deze wereld is die iets afwijkends in zijn bloed heeft, dan 
is het Tucker Caliban.’ Hij begon zachter te praten en zei 
bijna fl uisterend: ‘Volgens mij zat er iets in zijn bloed dat 
daar gewoon lag te sluimeren en te wachten tot het op een 
dag wakker werd en Tucker de dingen liet doen die hij heeft 
gedaan. Ik zou geen andere reden weten. We hebben nooit 
trammelant met hem gehad en hij ook niet met ons. Maar 
opeens begon zijn bloed in zijn aderen te jeuken en begon 
hij die... die revolutie hier. En ik weet alles over revoluties; 
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dat is een van de dingen die we op West Point bestudeer-
den. Waarom denken jullie dat ik het zo belangrijk vond 
dat ik uit mijn stoel ben gekomen?’ Hij staarde naar de 
overkant van de straat. ‘Het moet wel het bloed van de 
Afrikaan zijn! Zo simpel is het!’

Bobby-Joe steunde met zijn kin in zijn handen. Hij draai-
de zich niet om en keek niet naar de oude man, en daarom 
had meneer Harper niet meteen door dat de jongen hem 
voor de gek hield. ‘Ik heb weleens iets over die Afrikaan 
gehoord en het staat me bij dat iemand me lang geleden het 
verhaal heeft verteld, maar ik kan me gewoon echt niet 
herinneren hoe ’t ging.’ Meneer Harper had het verhaal 
de vorige dag nog verteld, en daarvoor ook al vele malen. 
‘Waarom vertelt u ’t niet, meneer Harper, zodat we zelf 
kunnen uitmaken of ’t er iets mee te maken heeft? Wat 
denkt u daarvan?’

Intussen had meneer Harper wel door wat er gebeurde, 
maar dat maakte niet uit. Hij wist ook wel dat sommige 
mannen hem te oud vonden en wilden dat hij eindelijk 
doodging, zodat hij niet meer iedere ochtend naar de veran-
da kwam. Maar hij vertelde het verhaal graag. Ze moesten 
hem echter wel een beetje overhalen. ‘Jullie kennen dat 
verhaal allemaal net zo goed als ik.’

‘Ah, meneer Harper, we willen gewoon dat u ’t verhaal 
nog een keer vertelt.’ Bobby-Joe probeerde de man in een 
kind te veranderen door met een troetelstemmetje tegen 
hem te praten. Iemand achter meneer Harper lachte.

‘Jezus! ’t Kan mij niet schelen. Ik zal ’t vertellen, zelfs 
als jullie ’t niet willen horen – gewoon om te pesten!’ Hij 
leunde achterover en haalde diep adem. ‘Nou, niemand 
beweert dat dit verhaal helemaal waar is.’
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‘Da’s in elk geval alvast waar.’ Bobby-Joe nam een trek 
van zijn sigaar en rochelde.

‘Goed, als je me nou gewoon dat verhaal laat vertellen.’
‘Jawel, meneer.’ Bobby-Joe overdreef zijn verontschul-

digende toon, maar toen hij zich omdraaide zag hij geen 
instemming op de beschaduwde gezichten van de andere 
mannen; meneer Harper had hun aandacht al weten te 
vangen. ‘Jawel, meneer.’ Ditmaal meende Bobby-Joe het.

Zoals ik al zei, niemand beweert dat dit verhaal helemaal 
waar is. Zo moet het wel zijn begonnen, maar gaandeweg 
moet iemand of een hele lading iemanden hebben bedacht 
dat hij de waarheid kon verbeteren. En dat heeft hij ook 
gedaan. Het verhaal is verdomd goed geworden doordat 
het allemaal halve leugens zijn. Een verhaal knapt behoor-
lijk op van een paar leugens. Neem nou het verhaal van 
Samson. Zoals je het in de Bijbel leest, is het misschien 
niet helemaal waar; mensen moeten hebben bedacht dat 
het geen kwaad kon om een man die een beetje sterker is 
dan de anderen veel sterker te maken. Dat hebben mensen 
hier dus waarschijnlijk gedaan; neem nou de Afrikaan, die 
vast behoorlijk groot en sterk was en die ze nog groter en 
sterker hebben gemaakt.

Ik neem aan dat ze er zeker van wilden zijn dat we ons 
hem zouden herinneren. Maar als je er even bij stilstaat is 
er geen enkele reden te bedenken waarom we de Afrikaan 
zouden vergeten, ook al is dit allemaal lang geleden ge-
beurd, omdat de Afrikaan, net als Caliban Tucker, voor de 
Willsons werkte, en dat waren de belangrijkste mensen hier 
in de buurt. Alleen waren de mensen in die dagen een stuk 
doller op de Willsons dan wij tegenwoordig. Ze waren niet 
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zo verwaand als onze Willsons.
Maar we hebben het niet over de Willsons van tegen-

woordig; we hebben het over de Afrikaan, het eigendom 
van de vader van de generaal, Dewitt Willson, ook al heeft 
Dewitt hem nooit aan het werk gekregen. Maar hij was 
toch zijn eigenaar.

Nou, de eerste keer dat New Marsails (dat toen nog New 
Marseilles heette, naar de Franse stad) de Afrikaan zag, 
was in de ochtend, vlak nadat het slavenschip waarop hij 
werd vervoerd was aangemeerd in de haven. In die dagen 
was het altijd een hele gebeurtenis wanneer er een schip 
aankwam en dan liepen de mensen naar de haven om het 
te verwelkomen; dat was niet ver, omdat de stad toen niet 
groter was dan Sutton tegenwoordig.

Het slavenschip kwam aanvaren met bolle zeilen, legde 
aan en liet de loopplank neer. En de eigenaar van het schip, 
die ook de belangrijkste slavenhandelaar in New Marsails 
was – hij was zo rad van de tongriem gesneden dat hij een 
zwakzinnige neger met één arm en één been voor een top-
prijs kon verkopen –, liep rustig de loopplank op. Ik heb 
gehoord dat hij nogal een scharminkel was en helemaal 
niet gespierd. Hij had op geld beluste ogen en een neus die 
helemaal rond en bol en pokdalig was als een rotte sinaas-
appel, en hij droeg altijd een ouderwets blauw pak met een 
kanten kraag en een soort bolhoed van groen vilt. En hij 
werd gevolgd door een neger die precies drie passen achter 
hem liep. Volgens sommige mensen was hij de zoon van 
de slavenhandelaar en een gekleurde vrouw. Dat weet ik 
niet zeker, maar ik weet wel dat deze neger er net zo uitzag 
en precies zo liep en zo praatte als zijn meester. Hij had 
dezelfde bouw en dezelfde slinkse ogen en kleedde zich ook 
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precies hetzelfde – groene bolhoed en de hele reutemeteut – 
zodat ze er samen uitzagen als een afdruk en een negatief 
van dezelfde foto, omdat de neger bruin was en kroeshaar 
had. Die neger was de boekhouder en opzichter en alles 
wat je maar kan bedenken van de slavenhandelaar. Toen 
liepen die twee het dek op, en de neger stond er een beetje 
bij en de slavenhandelaar begroette de kapitein, die op het 
dek stond en toekeek terwijl zijn mannen hun werk deden. 
Jullie weten dat mensen in die dagen anders praatten, dus 
ik weet niet precies wat ze zeiden, maar waarschijnlijk zoiets 
als: ‘Hoe maakt u het? Hoe is de reis verlopen?’

Sommige mensen in de haven zagen al dat de kapitein 
er een beetje ziek uitzag. ‘Goed, behalve dan dat we een 
opstandige klerelijer aan boord hadden. We moesten hem 
in de ketenen slaan en in zijn eentje opsluiten.’

‘Laat hem maar eens zien,’ zei de slavenhandelaar. De 
neger achter hem knikte, zoals hij altijd deed wanneer de 
slavenhandelaar iets zei, waardoor het wel leek alsof hij een 
buikspreker was en de slavenhandelaar zijn pop, of juist 
precies andersom.

‘Nog niet. Godverdomme! Ik haal hem pas naar boven 
als de rest van de nikkers is afgevoerd. Dan kunnen we hem 
met zijn allen in bedwang houden. Verdomme!’ Hij bracht 
zijn hand naar zijn voorhoofd en toen zagen de mensen met 
goede ogen dat er een vettige blauwe plek op zijn hoofd zat 
alsof iemand smeerolie op hem had gespuugd en hij nog 
geen tijd had gehad om het af te vegen. ‘Godverdomme!’ 
zei hij nog een keer.

Nu begonnen de mensen natuurlijk echt nieuwsgierig 
te worden, niet alleen uit belangstelling, zoals gewoonlijk, 
maar omdat iedereen weleens wilde zien welke klerelijer 
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voor zoveel problemen had gezorgd.
Dewitt Willson was er ook. Hij was niet gekomen om 

de boot te bekijken of om slaven te kopen. Hij kwam een 
staande klok ophalen. Hij bouwde een nieuw huis buiten 
Sutton en had deze klok uit Europa besteld en wilde hem 
zo snel mogelijk hebben, en dat ging het snelst wanneer 
je hem meestuurde met een slavenschip. Hij had gehoord 
dat het zeven soorten ongeluk bracht wanneer je dingen 
met een slavenschip liet vervoeren, maar hij kon niet op 
zijn klok wachten en had hem daarom zo laten verzenden. 
De klok stond in de hut van de kapitein en was helemaal 
in katoen gewikkeld en ingepakt en in een kist gestopt en 
stevig vastgezet. En hij was hem komen halen en had een 
wagen meegenomen om hem naar huis te brengen en zijn 
vrouw te verrassen.

Dewitt stond daar met alle anderen te wachten, maar 
eerst gingen de bemanningsleden naar beneden en lieten 
hun zwepen knallen en joegen die lange rij negers uit het 
laadruim. De vrouwen hadden borsten die bijna op hun 
middel hingen en er waren er een paar met zwarte baby’s. 
De mannen hadden gezichten die helemaal waren verwron-
gen als de binnenkant van een citroen. Bijna alle slaven 
waren spiernaakt en stonden op het dek met hun ogen 
te knipperen; ze hadden de zon allemaal al een hele tijd 
niet gezien. De slavenhandelaar en zijn neger liepen zoals 
gewoonlijk langs de rij, inspecteerden gebitten, betastten 
spieren, controleerden zogezegd de handelswaar. Toen zei 
de slavenhandelaar: ‘Nou, vooruit dan maar, breng die last-
post maar naar boven.’

‘Nee, meneer!’ brulde de kapitein.
‘Waarom niet?’
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‘Dat heb ik al gezegd. Ik haal hem pas naar boven wan-
neer de rest van die nikkers van de boot is.’

‘Ja, natuurlijk,’ zei de slavenhandelaar, maar hij keek een 
beetje verbaasd. En zijn neger ook.

De kapitein wreef over de glimmende wond die op een 
vetvlek leek. ‘Snappen jullie het niet? Hij is hun stamhoofd. 
Als hij ook maar een kik geeft, hebben we hier meer moei-
lijkheden dan God volgelingen heeft. Ik heb er al genoeg 
gehad!’ En hij wreef weer over die plek.

De bemanningsleden duwden die negers over de loop-
plank en de mensen aan de kade gingen aan de kant en 
keken hoe ze langsliepen. Die negers roken zelfs boos 
omdat ze zo op elkaar gepropt hadden gezeten en ongeveer 
evenveel ruimte voor zichzelf hadden gehad als een baby 
in een wieg. Ze waren smerig en kwaad en hadden zin om 
te vechten. Daarom stuurde de kapitein een paar beman-
ningsleden met een geweer op hen af om ze gezelschap 
te houden. En de andere bemanningsleden, een stuk of 
twintig of dertig, stonden gewoon op het dek te niksen en 
te schuifelen. De mensen in de haven wisten meteen wat er 
aan de hand was: de bemanningsleden waren bang. Je zag 
het aan hun ogen. Al die grote mannen waren bang voor 
het wezen dat in het laadruim van dat schip aan de wand 
zat geketend.

De kapitein leek zelf ook een beetje bang en voelde aan 
zijn wond en zuchtte en zei tegen zijn stuurman: ‘Ik denk 
dat je nu wel naar beneden kunt gaan om hem te halen.’ En 
tegen de twintig of dertig mannen die om hem heen ston-
den: ‘Jullie gaan met hem mee – jullie allemaal. Misschien 
lukt het jullie.’

Mensen hielden hun adem in als kinderen in een circus 
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die wachten tot een koorddanser aan de overkant is geko-
men, want als er een dove en blinde dame in de haven was 
geweest, zou zelfs zij hebben begrepen dat iets in het ruim 
daarbeneden zich op zijn opkomst voorbereidde. Iedereen 
werd stil en behalve het geluid van de golven die tegen 
de boeg klotsten, hoorden ze het geklos van de beman-
ningsleden in het ruim, die hele zwerm mannen in zware 
werkschoenen die hun tijd namen voordat ze dat ding in 
het ruim duidelijk zouden maken dat zijn aanwezigheid 
werd verlangd op het dek. 

Toen klonk er een brul uit het laadruim van het schip, er-
gens uit een of ander duister hol, harder dan de brul van een 
in het nauw gedreven beer of misschien twee parende beren. 
Hij klonk zo luid dat de scheepswanden uitzetten. Ze wis-
ten allemaal dat het maar uit één keel afkomstig kon zijn 
omdat het maar één klank was, gewoon één hard geluid. 
En toen zagen ze recht voor hun ogen, in de scheepswand, 
helemaal onderaan, in de buurt van de waterlijn, opeens een 
gat ontstaan en splinters voorbijvliegen en gespetter zoals 
wanneer je een handvol stenen in een vijver gooit. Er klonk 
een heleboel gedempt geknok, geduw en geschreeuw, en na 
een tijdje kwam er een vent naar het dek gestommeld met 
een schedel waar bloed uit droop. ‘Godverdomme – heeft 
ie die ketting gewoon uit de scheepswand getrokken,’ zegt 
hij. En iedereen staarde weer naar dat gat en merkte niet 
eens dat het bemanningslid net was overleden aan die barst 
in zijn schedel.

Nou heren, jullie willen wel geloven dat de mensen bij 
elkaar kropen om beschutting te zoeken voor het geval dat 
ding in het ruim van het schip op de een of andere manier 
zou weten te ontsnappen en tekeer zou gaan in het vredige 
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stadje New Marsails. Toen werd het weer een beetje stil, 
zelfs in het laadruim van het schip, en bogen de mensen 
zich naar voren om te luisteren. Ze hoorden slepende ket-
tingen en toen zagen ze de Afrikaan voor de eerste keer.

Eerst zagen ze zijn hoofd uit de opening komen en toen 
zijn schouders, die zo breed waren dat hij die trap zijwaarts 
op moest klimmen; toen begon zijn lichaam, en dat bleef 
maar verdergaan toen het allang had moeten zijn opgehou-
den. Toen was hij helemaal tevoorschijn gekomen, spier-
naakt, op een vod om zijn edele delen na, minstens twee 
koppen groter dan alle andere mannen aan dek. Hij was 
zwart en glom als de vettige wond van de kapitein. Zijn 
hoofd was even groot als zo’n ketel in een kannibalenfi lm 
en leek minstens even zwaar. Er hingen zoveel ketenen aan 
hem dat hij wel een opgetuigde kerstboom leek. Maar het 
waren zijn ogen waar ze maar naar bleven kijken; die wa-
ren diep verzonken in zijn hoofd, dat daardoor wel op een 
reusachtige zwarte doodskop leek.

Er zat iets onder zijn arm. Aanvankelijk dachten ze dat 
het een tumor of een gezwel was en besteedden ze er geen 
aandacht aan, en toen merkten ze dat het helemaal uit zich-
zelf bewoog en ogen had, en zagen ze dat het een baby was. 
Ja heren, een baby die onder zijn arm zat gestopt als een 
zwarte broodtrommel en die gewoon naar iedereen tuurde.

Nu hadden ze de Afrikaan dus gezien en gingen ze een 
beetje achteruit alsof er veel te weinig afstand tussen hen en 
hem was, alsof hij zijn arm kon uitsteken over de reling van 
het schip en ze kon grijpen en hun hoofd kon afrukken met 
een knip van zijn vingers. Maar hij was nu rustig en stond 
niet met zijn ogen te knipperen in de zon als de anderen, 
maar gewoon van de zon te genieten alsof die van hem was 
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en hij hem had opgedragen om tevoorschijn te komen en 
op hem te schijnen.

Dewitt Willson stond maar te staren. Het viel niet uit te 
maken wat hij dacht, maar sommige mensen zeiden dat ze 
hem telkens langzaam tegen zichzelf hoorden zeggen: ‘Ik 
zal hem krijgen. Hij zal voor me werken. Ik zal hem breken. 
Ik moet hem breken.’ Ze zeiden dat hij alleen maar stond 
te staren en tegen zichzelf praatte.

En de neger van de slavenhandelaar stond ook maar wat 
te staren. Maar hij was niet aan het mompelen of aan het 
praten. Mensen zeiden dat het leek alsof hij een prijs bere-
kende – alsof hij de Afrikaan van top tot teen bekeek en 
bedragen bij elkaar optelde: zoveel voor het hoofd en de 
hersenen; zoveel voor de bouw en de spieren; zoveel voor 
de ogen – en dat hij dingen met een potlood op een stuk 
papier schreef.

De kapitein had naar zijn mannen geroepen dat ze die 
negers naar de veilingplaats moesten brengen, een berg 
aarde in het centrum van New Marsails op de plek die nu 
Veilingplein heet. Sommige mannen maakten de weg vrij 
en andere gingen van boord en begonnen de rij geketende 
negers voor zich uit te drijven. Erachteraan kwamen alle 
mensen in de haven die naar het plein gingen om te kij-
ken wat die dag de verkoopprijs was van een goede slaaf, 
zoals mensen tegenwoordig de aandelenkoersen lezen, en 
vooral om te kijken voor hoeveel de Afrikaan zou worden 
verkocht. Nadat ze een beetje aan de kant waren gegaan, 
kwam de Afrikaan met zijn escorte, minstens twintig man 
die allemaal een keten vasthielden, waardoor hij eruitzag 
als een meiboom, met de mannen die allemaal een gezonde 
afstand bewaarden in een kringetje om hem heen. 
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Toen ze bij het plein kwamen trokken ze die andere 
negers allemaal naar de ene kant, en de Afrikaan en zijn 
bewakers gingen meteen de heuvel op. Toen begon de sla-
venhandelaar, met zijn neger zoals gewoonlijk drie passen 
achter hem, met de verkoop:

‘Goed, mensen, voor jullie staat het prachtigste bezit dat 
een mens ooit zou kunnen verwerven. Kijk nou hoe groot, 
hoe breed en hoe zwaar hij is; kijk hoe goed die spieren 
zijn ontwikkeld, hoe vorstelijk hij erbij staat. Dit is een 
stamhoofd, dus hij moet wel grote leiderschapskwaliteiten 
hebben. Hij is lief voor kinderen, zoals jullie daar onder 
zijn arm kunnen zien. Ja, hij heeft ook een destructieve 
kant, maar ik durf te beweren dat dat vooral bewijst dat 
hij werk gedaan kan krijgen. Volgens mij heb ik helemaal 
geen bewijzen nodig voor de dingen die ik zeg; als je naar 
hem kijkt, zie je het bewijs. Allemachtig, als hij niet al mijn 
bezit was en ik een boerderij of een plantage had, zou ik de 
helft van mijn land en al mijn slaven verkopen en genoeg 
geld bij elkaar schrapen om hem te kopen en de andere 
helft te laten bewerken. Maar hij is wel in mijn bezit en ik 
heb helemaal geen land. Dat is mijn probleem. Ik heb niets 
aan hem; ik heb hem helemaal niet nodig; ik moet hem 
juist zien kwijt te raken. En daar komen jullie om de hoek 
kijken, vrienden. Iemand moet hem van me overnemen. 
Die goedheid wil ik belonen. Jawel, mensen! Laat niemand 
je wijsmaken dat ik niet dankbaar ben voor de diensten die 
mijn vrienden mij bewijzen. Ik doe het volgende: ik doe die 
baby onder zijn arm er gewoon gratis en voor niks bij, twee 
voor de prijs van één.’

(Nou beweren sommige mensen dat ze later ontdekten 
dat de slavenhandelaar de baby er wel bij moest doen omdat 
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de kapitein die baby van de Afrikaan had willen afpakken 
en daardoor die wond aan zijn hoofd had opgelopen. Dus 
volgens mij kon de slavenhandelaar ze niet als twee losse 
producten verkopen als hij niet eerst de ene wilde doden om 
de andere te pakken te krijgen.)

‘Nu, jullie weten allemaal dat het een koopje is,’ zei hij 
vervolgens, ‘want die baby wordt precies als zijn vader wan-
neer hij groter wordt. Dus stel het je voor: wanneer deze 
man hier te oud wordt om te werken staat zijn evenbeeld al 
klaar om het werk van hem over te nemen.

Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat ik niet altijd 
even scherp ben wanneer het op de prijs en kosten aankomt, 
maar ik zou zeggen dat deze arbeider hier niet voor min-
der weggaat dan vijfhonderd dollar. Wat denkt u, meneer 
Willson, is hij dat waard?’

Dewitt Willson antwoordde niet, zei helemaal niets, stak 
alleen zijn hand in zijn zak en haalde duizend dollar aan 
contanten tevoorschijn, even kalm alsof hij een stofj e van 
zijn pak plukte, liep tot halverwege het heuveltje en over-
handigde het geld aan de slavenhandelaar.

De slavenhandelaar sloeg zijn groene bolhoed tegen zijn 
knie. ‘Verkocht!’

Niemand weet precies wat er daarna gebeurde, zelfs niet 
de mensen die beweren dat ze het hebben gezien. Het kwam 
waarschijnlijk door de bemanningsleden, die nog steeds die 
ketenen vasthielden en ontspanden toen ze al dat geld za-
gen, want de Afrikaan draaide een keer in het rond en toen 
hield opeens niemand meer iets vast behalve misschien een 
vuist vol bloed en huid op de plek waar de ketenen door-
heen waren gevlogen als een cirkelzaag. En nu had de Afri-
kaan al die ketenen, die hij had opgepakt zoals een dame 
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haar rokken ophoudt wanneer ze in een wagen klimt, en 
hij vloog meteen op de slavenhandelaar af alsof hij begreep 
wat die man zei en deed, wat onmogelijk is omdat hij een 
Afrikaan was en waarschijnlijk zo’n apentaaltje sprak. Maar 
hij vloog in elk geval op de slavenhandelaar af, en sommige 
mensen, maar niet iedereen, durven te zweren dat hij met 
zijn ketenen zwaaide en zijn hoofd afhakte – met bolhoed 
en de hele handel en alles – en dat zijn hoofd een paar 
honderd meter als een kanonskogel door de lucht vloog, 
nog een paar honderd meter verder stuiterde en vervolgens 
nog genoeg vaart had om het paard van een of andere vent 
die New Marsails kwam binnenrijden kreupel te maken. 
Die man kwam de stad in en bleef maar zeggen dat hij zijn 
paard had moeten afmaken omdat zijn been was verbrijzeld 
door een vliegend hoofd met een groene bolhoed.

Toen gebeurden er een paar vreemde dingen. De neger 
van de slavenhandelaar, die een stap of twee naar achteren 
was gegaan toen de Afrikaan was ontsnapt en nauwelijks 
aandacht had besteed aan de onthoofde slavenhandelaar be-
halve om te kijken of zijn kleren niet waren geruïneerd door 
de bloedspetters, die neger rende naar de Afrikaan, die ge-
woon naast het lichaam stond dat nog geen tijd had gehad 
om te vallen, greep zijn arm, wees en begon te schreeuwen: 
‘Daarheen! Daarheen!’

Ik denk dat de Afrikaan het niet echt begreep, maar wel 
wist dat de neger hem probeerde te helpen, en hij rende de 
kant op die de neger hem had gewezen, en de neger volgde 
hem zoals hij de slavenhandelaar was gevolgd, ongeveer drie 
passen achter hem, en de Afrikaan rende de heuvel af, ook 
al sjouwde hij waarschijnlijk meer dan honderd kilo aan ke-
tenen mee, en hij zwaaide ermee in het rond, brak zeven of 



29

acht armen en een been en baande zich zo een pad door de 
bevolking van New Marsails waardoor hij met de neger kon 
verdwijnen. Sommige mannen schouderden hun geweer en 
mikten en hadden hem misschien kunnen raken (daarmee 
wil ik niet zeggen dat ze de Afrikaan hadden kunnen tegen-
houden), maar Dewitt Willson rende het heuveltje op als 
een krankzinnige, ging tussen de mannen en de Afrikaan 
en de neger staan en schreeuwde de hele tijd: ‘Niet op mijn 
eigendom schieten! Ik klaag je aan! Dat is mijn eigendom!’ 
En tegen die tijd was de Afrikaan al buiten schot en rende 
hij in zuidelijke richting naar de moerassen aan de rand 
van de stad. Dus haalden de mannen en Dewitt paarden 
en meer geweren, en na een tijdje gingen ze achter hem aan.

De Afrikaan ging behoorlijk snel (hij droeg waarschijn-
lijk niet alleen zijn baby en de ketenen maar ook de neger, 
want ik zou niet weten hoe die kleine neger hem anders 
had kunnen bijhouden), en Dewitt en de mannen hadden 
zijn spoor misschien nooit kunnen volgen als hij niet dwars 
door het bos en de moerassen was gegaan en een spoor van 
uitgerukte struiken, gras en boompjes had achtergelaten op 
plekken waar die ketenen aan dingen waren blijven hangen 
en ze gewoon uit de grond hadden getrokken terwijl hij 
rechtstreeks naar de zee ging. Ze volgden gewoon dit spoor, 
dat zo breed was dat er twee paarden naast elkaar konden 
lopen en even recht was als een loodlijn, en volgden het 
door het moeras, helemaal tot het zand en in het water. 
Daar hield het op.

De mannen bedachten dat de Afrikaan waarschijnlijk 
had geprobeerd om weer naar huis te zwemmen (sommigen 
zeiden dat hij het misschien ook zou hebben gehaald – met 
ketenen, baby en alles) en dat de neger van de slavenhan-
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delaar hem in zijn eentje was gesmeerd, en nu begonnen ze 
een beetje moe te worden en wilden ze naar huis en alles 
vergeten, maar Dewitt wist zeker dat de Afrikaan niet was 
vertrokken, niet zwemmend, en terug zou komen, en droeg 
de mannen op om het hele strand af te zoeken naar een 
of ander spoor. Dat deden ze, en een paar honderd meter 
verder op het strand vonden ze twee stel voetsporen die in 
het bos verdwenen.

En vanaf dat moment wordt het voor Dewitt Willson 
steeds moeilijker om mannen te vinden die hem willen 
helpen bij de zoektocht naar zijn eigendom. In de eerste 
plaats begon het donker te worden. In de tweede plaats 
was er geen breed spoor, zoals eerder, omdat de Afrikaan 
die ketenen waarschijnlijk had opgetild zodat ze nergens 
aan bleven hangen, als een jong meisje dat haar rokken ter 
hoogte van haar middel houdt wanneer ze door het wa-
ter waadt. De mannen hadden natuurlijk niet veel zin om 
’s nachts in het bos op een wilde te jagen wanneer je hem, 
in het gunstigste geval, bijna niet kon zien en nooit zeker 
wist waar hij was zodat hij je een bezoek kon brengen en je 
hoofd kon afhakken voordat je in de gaten had dat hij was 
langsgekomen. Daarom sloegen ze op het strand hun kamp 
op en gingen een paar mannen proviand halen, en toen het 
licht werd gingen ze meteen weer achter hem aan.

Maar meer dan die ene nacht hadden de Afrikaan en de 
neger van de slavenhandelaar niet nodig en het werd steeds 
moeilijker om hem te pakken te krijgen, want ongeveer 
anderhalve kilometer verderop kwamen ze in het bos bij 
een open plek en daar vonden ze een hoop gebroken stenen 
en schalmen en boeien die lag te glinsteren in de zon op 
de plek waar de Afrikaan ze de vorige nacht had verwij-
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derd. Dus nu liep hij los rond en was hij van zijn ketenen 
bevrijd, en hij was nog ergens in de omgeving. Hij was zo 
groot en zo snel dat je nauwelijks durfde te raden waar hij 
zou kunnen zijn, want het begon tot de mensen door te 
dringen dat hij zich overal binnen een straal van honderd-
vijftig kilometer zou kunnen bevinden. Maar Dewitt, die 
nu minder mannen had, bleef nog twee weken doorgaan 
en op zijn eigendom jagen, tot ongeveer halverwege de plek 
waar nu Willson City is en terug, wat in totaal meer dan 
driehonderd kilometer is, en helemaal langs de Golfkust 
bijna tot Mississippi en de andere kant op naar Alabama, en 
uiteindelijk merkten de mannen die nog bij Dewitt waren 
dat hij er een beetje raar uitzag. Hij sliep helemaal niet en 
at niet en zat vierentwintig uur per dag op zijn paard en 
praatte tegen zichzelf en zei: ‘Ik zal je krijgen... Ik zal je 
krijgen... Ik zal je krijgen...’ En toen, bijna een maand nadat 
de Afrikaan was ontsnapt, toen Dewitt al bijna een maand 
niet thuis was geweest, toen donderde hij van zijn paard ter-
wijl de mannen toekeken, en hij werd pas wakker nadat ze 
hem op een draagbaar naar zijn plantage hadden gebracht 
en hij nog een week op een verenbed had geslapen. Zijn 
vrouw zei tegen de mensen dat hij in zichzelf bleef praten, 
en toen hij uiteindelijk wakker werd schoot hij overeind en 
schreeuwde hij: ‘Maar dat ben ik wél! Ik ben ook duizend 
waard! Dat ben ik wél!’

Toen veranderde de Afrikaan van tactiek.
Op een middag zat Dewitt met zijn vrouw op de veranda 

aan de voorkant. Dewitt probeerde op krachten te komen 
door iets koels te drinken en in de zon te zitten. En daar 
komt opeens de Afrikaan aan over het gazon, in Afrikaanse 
kleren met felle kleuren, met een speer en een schild, en 
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hij stormt op het huis af alsof hij een trein is en door een 
tunnel raast – en dat deed hij ook, door de achterdeur, over 
het gazon aan de achterkant naar de slavenverblijven, waar 
hij alle negers van Dewitt bevrijdde en meesleepte naar het 
bos voordat Dewitt zelfs maar zijn glas kon neerzetten en 
uit zijn stoel kon komen.

Nou, en alsof dat nog niet genoeg was gebeurde de vol-
gende avond ongeveer hetzelfde bij een vent ten oosten van 
New Marsails. Hij kwam naar de stad en vertelde het aan 
iedereen die het maar horen wilde: ‘Ik lag rustig te slapen 
toen ik dat geluid hoorde bij de slavenhutten. Wel verdom-
me, ik ging snel naar het raam en zag al mijn nikkers het 
bos in rennen met een man die ongeveer even groot was 
als een zwart paard dat op zijn achterbenen staat. En er was 
nog een ander,’ ging die vent verder, ‘nooit meer dan een 
paar passen achter die grote, en die zwaaide met zijn armen 
en vertelde mijn nikkers wat ze moesten doen en waar ze 
naartoe moesten.’

Dewitt Willson was nog steeds niet beter, maar kwam 
toch naar de stad, sprak tot een grote menigte die was sa-
mengekomen om een oplossing te vinden voor het pro-
bleem en zei: ‘Ik zweer jullie dat ik niet naar huis ga voordat 
ik die Afrikaan of wat er van hem over is te pakken heb 
gekregen en kan meenemen. En jullie moeten het volgende 
weten: iedereen, of hij nou zwart is of wit, die me nieuws 
kan verschaff en waardoor ik de Afrikaan te pakken krijg, 
loopt de volgende dag rond met duizend van mijn dollars 
in zijn zak.’ En dat nieuws verspreidde zich als de geur van 
gekookte kool, verspreidde zich naar alle uithoeken van de 
hele streek zodat je zelfs nog jaren later, wanneer je naar 
Tennessee ging en zei dat je hier uit de buurt kwam, de 
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vraag kreeg: ‘Zeg eens, wie heeft nou uiteindelijk die dui-
zend dollar van Willson gekregen?’

Dewitt Willson hield zich aan zijn woord; hij ging weer 
achter de Afrikaan aan. Hij bleef nog een hele maand in 
de hele staat naar hem speuren en zoeken. Soms lukte het 
hun ook nog bijna om hem te pakken te krijgen, maar nooit 
helemaal. Dan vonden ze hem en zijn bende en konden ze 
de boel fl ink uitdunnen en de bende terugbrengen tot een 
man of twaalf door er een stel te doden of te vangen, en 
dan vond er een gevecht plaats, maar op de een of andere 
manier slaagde de Afrikaan er steeds in om te ontsnappen. 
Eén keer dachten ze dat ze hem eindelijk te pakken hadden 
toen hij met zijn rug naar de rivier stond, maar toen draai-
de hij zich gewoon om en dook hij in het water en zwom 
hij onder water naar de overkant. En je weet dat sommige 
mensen niet eens zo ver met een steen kunnen gooien. En 
die neger van de slavenhandelaar konden ze ook maar niet 
te pakken krijgen. Hij was altijd in de buurt en had die baby 
bij zich wanneer de Afrikaan aan het vechten was en dan 
keek hij wat er allemaal gebeurde met die op geld beluste 
ogen die glinsterden onder die groene bolhoed. Ja, heren, 
hij had nog steeds die groene bolhoed, maar verder niets, 
want hij was nu gekleed als de Afrikaan en droeg ook zo’n 
lange, kleurige jurk.

Dewitt was weer aan het veranderen, deed de dingen die 
hij ook had gedaan voordat hij was ingestort, praatte met 
niemand en zelfs niet meer in zichzelf, en was de hele tijd 
humeurig en zwijgzaam. En zo ging het maar door, want 
de Afrikaan bleef plunderen en slaven bevrijden en Dewitt 
Willson haalde de bende weer in, pakte de meeste slaven 
terug en doodde er nog veel meer, zodat de Afrikaan nooit 
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meer dan twaalf of dertien man had, maar de Afrikaan en 
de neger van de slavenhandelaar werden nooit gepakt.

Toen hadden ze op een avond hun kamp iets ten noorden 
van New Marsails opgeslagen. Iedereen sliep behalve De-
witt, die op zijn paard zat en in het vuur keek. Hij hoorde 
een stem achter zich en het leek wel de stem van de geest 
van de neger van de slavenhandelaar, maar dat was het niet. 
‘Wilt u de Afrikaan? Ik breng u naar hem toe.’

Dewitt draaide zich om en zag de neger van de slaven-
handelaar daar staan in zijn jurk en met zijn bolhoed op; hij 
was geruisloos en ongezien in het kamp gekomen.

‘Waar is hij?’ vroeg Dewitt.
‘Ik breng u naar hem toe. Ik ga naar hem toe en geef hem 

een mep in zijn gezicht als u dat wilt,’ zei de neger.
En daar ging Dewitt dus. Later zei hij dat hij niet wist 

of het verstandig was om die neger te volgen omdat het een 
valstrik of een list had kunnen zijn. Maar hij zei ook dat 
hij dacht dat de Afrikaan zoiets niet zou doen. Een paar 
mannen die bij hem waren zeiden dat Dewitt rond die tijd 
gek genoeg was om alles te doen om de Afrikaan te vangen 
en met iedereen overal naartoe zou zijn gegaan om hem te 
pakken te krijgen.

Daarom wekte Dewitt zijn mannen en daarna reden ze 
achter de neger aan. Ze hoefden niet meer dan een kilome-
ter te rijden om bij het kamp van de Afrikaan te komen. Er 
was geen vuur, en de negers, misschien twaalf, lagen zonder 
dekens op de kale grond te slapen. In het midden van de 
open plek zat de Afrikaan met zijn rug tegen een enorme 
rots en met de zwarte baby op zijn knieën. Hij had een 
doek over zijn hoofd en voor hem lag een stapeltje stenen, 
waarnaar hij leek te mompelen.
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Dewitt Willson kon niet bedenken waarom niemand de 
Afrikaan had gewaarschuwd, waarom hij zo naar hem toe 
had kunnen sluipen, en hij boog zich over naar de neger en 
vroeg: ‘Waarom zijn er geen bewakers? Hij wist dat ik in de 
buurt was. Waarom zijn er geen bewakers?’

De neger keek glimlachend naar hem op. ‘Er was wel 
een bewaker. Ik.’

‘Waarom doe je dit? Waarom heb je hem verraden?’
De neger glimlachte weer. ‘Ik ben een Amerikaan; ik ben 

geen wilde. En trouwens, een man moet toch de weg van 
zijn broekzak volgen?’

Dewitt Willson knikte. Sommige mensen zeiden dat hij 
zich bijna had omgedraaid en was teruggegaan naar zijn 
eigen kamp zodat hij kon vergeten dat hij zijn eigendom 
bijna had weten te vangen en de volgende ochtend kon te-
rugkomen wanneer de Afrikaan was vertrokken en weer op 
hem kon gaan jagen tot hij hem eerlijk had gevangen, want 
het had er alle schijn van dat hij na al die weken waarin hij 
de Afrikaan had opgejaagd in het bos, na al die tijd dat hij 
zijn spoor had gevolgd en telkens had gedacht dat hij hem 
nu eindelijk wel te pakken zou krijgen om vervolgens te 
ontdekken dat hij hem net zomin te pakken had als een 
dwerg een kans heeft om basketballer te worden, na al die 
inspanning en die eindeloze tochten en het slechte eten en 
amper slapen, dat hij respect voor deze man had gekregen, 
en ik neem aan dat hij het een beetje triest vond dat hij zijn 
eigendom eindelijk had weten te vangen omdat de Afri-
kaan was verraden door een man die hij had vertrouwd en 
die de blanke mannen naar zijn kamp had geleid. Maar 
de andere mannen dachten er anders over. Het kon hun 
niet schelen hoe ze de Afrikaan te pakken kregen omdat 
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ze wisten dat hij hen te kijk had gezet, en daar moest een 
einde aan komen.

Dus de blanke mannen omsingelden het kamp en toen 
ze het helemaal hadden ingesloten, riep Dewitt Willson 
tegen de negers dat ze zich moesten overgeven. De blanke 
mannen ontstaken toortsen zodat de Afrikaan kon zien 
dat hij was omsingeld door vuur, paarden en mannen met 
geweren. De negers sprongen overeind en snapten meteen 
dat het geen zin had omdat ze alleen Afrikaanse wapens 
hadden, en die gooiden ze neer. Maar de Afrikaan sprong 
op de rots waar die baby lag en keek in het rond en schatte 
in tegen hoeveel man hij het moest opnemen omdat hij wist 
dat hij alleen was, want tegen die tijd hadden alle negers 
zich in het struikgewas verspreid of stonden ze erbij alsof ze 
hem nooit eerder hadden gezien en hem evenmin kenden 
als een rooms-katholieke paus uit de derde eeuw.

Daar stond hij op zijn rots, alleen, glinsterend door het 
vuur, bijna naakt, met zijn ogen die slechts zwarte gaten 
waren. Toen stapte hij ervan af. Iemand richtte zijn geweer.

‘Wacht!’ riep Dewitt. ‘We moeten hem levend te pakken 
krijgen. Snappen jullie het niet? Daar gaat het om. Grijp 
hem levend!’ Hij stond daar rechtop in zijn stijgbeugels met 
zijn armen te zwaaien om aandacht te trekken in het licht 
van het vuur.

Een of andere vent vatte dit op als een aansporing om 
zich als een held te gedragen en dacht dat hij de Afrikaan 
omver kon rijden, want hij draafde met zijn paard op hem 
af, maar de Afrikaan greep de vent gewoon van de rug van 
het paard zoals je een ring op een carrousel grijpt en brak 
zijn rug over zijn knie als een droog vorkbeentje en wierp 
hem aan de kant.
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‘Mik op zijn armen en benen, als jullie schieten!’ riep 
Dewitt.

Iemand aan de andere kant van de cirkel schoot en ze 
zagen dat de kogel dwars door de hand van de Afrikaan 
vloog en zich in de buurt van Dewitts paard in de grond 
boorde, maar de Afrikaan leek de knal niet in verband te 
brengen met de pijn die hij misschien in zijn hand voelde en 
vertrok geen spier en verroerde zich niet. Een ander raakte 
hem net boven zijn knie en er stroomde bloed uit zijn been 
als een lint.

Met zijn rug naar de rots waar de baby lag te slapen staar-
de hij in het rond en hij keek iedereen aan, ook de neger van 
de slavenhandelaar, die naast Dewitt stond, maar hij hield 
niet op toen hij bij hem was en toonde ook geen woede of 
verbittering; hij hield pas op toen hij bij Dewitt Willson 
kwam en staarde hem aan. Ze staarden elkaar aan, niet 
alsof ze wilden zien wie als eerste zijn blik zou afwenden, 
maar eerder alsof ze iets bespraken zonder wat te zeggen. 
En uiteindelijk leek het erop dat ze het met elkaar eens wa-
ren geworden, want de Afrikaan maakte een lichte buiging 
als een bokser die aan het begin van een wedstrijd buigt, 
en Dewitt Willson schouderde zijn geweer, richtte op het 
opgeheven gezicht van de Afrikaan en raakte hem precies 
boven de brug van zijn brede neus.

Het schot was raak, maar de Afrikaan stond daar gewoon 
en zakte toen op zijn knieën en viel vervolgens voorover op 
zijn handen. Hij leek te bezwijken en keek toen ineens op 
met een verschrikte uitdrukking op zijn gezicht, alsof hij 
zich plotseling had herinnerd dat hij nog iets moest doen 
voordat hij doodging, en hij slaakte een luide kreet en begon 
naar de slapende baby te kruipen, met bloeddoorlopen ogen 
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en een fl inke steen in zijn vuist. Hij hief de steen boven de 
baby, maar Dewitt Willson verbrijzelde de achterkant van 
zijn schedel voordat hij hem kon laten neerkomen. En zo 
stierf de Afrikaan.

Geen van de mannen bewoog. Ze zaten op hun paarden 
en waren teleurgesteld omdat ze bij terugkomst een voor 
een hadden willen kunnen zeggen dat zij de dodelijke kogel 
op de Afrikaan hadden afgevuurd. 

Dewitt Willson stapte van zijn paard, liep naar de baby, 
die nog lag te slapen en niet wist dat zijn vader dood was 
en ook niet, neem ik aan, dat zijn vader ooit had geleefd. 
Toen hij terugliep naar zijn paard schopte Dewitt die stapel 
stenen waar de Afrikaan tegen had gepraat om. Het waren 
allemaal erg platte stenen en Dewitt Willson staarde er een 
hele tijd naar, boog zich voorover, pakte de kleinste, een 
witte, en stak hem in zijn zak.

Meneer Harper begon schor te worden. Hij zweeg even, 
schraapte zijn keel en vervolgde: ‘Dewitt Willson ging terug 
naar New Marsails, haalde zijn klok, die hij nog niet had 
meegenomen, en reed naar huis met de baby van de Afri-
kaan naast zich op de bok van de wagen, en de neger van de 
slavenhandelaar en de tikkende klok in de bak, de klok die 
jullie donderdag bij de boerderij van Tucker hebben gezien.’ 
Hij zweeg en draaide zich om naar de mensen die achter 
hem stonden. ‘Nou, dat is het verhaal en jullie weten net zo 
goed als ik dat die baby de naam Caliban van de generaal 
kreeg toen de generaal twaalf jaar oud was.’

‘Dat klopt. Nadat de generaal dat boek van die Shake-
speare had gelezen,’ voegde Loomis er zuchtend aan toe.

‘Geen boek, maar een toneelstuk, De storm. Shakespeare 
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schreef helemaal geen boeken; in die tijd schreef niemand 
boeken, alleen gedichten en toneelstukken. Geen boeken. 
Je hebt toch wel iets geleerd in de drie weken dat je op 
de universiteit zat?’ Meneer Harper keek net zolang naar 
Loomis tot deze zijn ogen afwendde.

‘Nou, goed dan, een toneelstuk,’ zei Loomis schaapachtig.
Het was nu bijna etenstijd. Een paar mannen verlieten 

de veranda. Er waaide een warme wind van Eastern Ridge. 
Een auto vol plechtig kijkende negers reed langs in noor-
delijke richting.

‘En Caliban, die de voornaam First kreeg nadat hij een 
gezin had gekregen, en er was wel meer dan één Caliban, 
was John Calibans vader, en de kleinzoon van John Caliban 
is Tucker Caliban en het bloed van de Afrikaan stroomt 
door Tucker Calibans aderen.’ Meneer Harper leunde te-
vreden achterover.

‘Dat zegt u, ja.’ Bobby-Joe gooide zijn sigaar op straat.
‘Jongen, ik vergeef je omdat je zo ontstellend dom bent. 

Je komt er binnenkort vanzelf wel achter dat ik niet gek 
ben. Je kunt me nu geloven of niet – dat kan me werkelijk 
niet schelen – maar vroeg of laat zul je het met me eens zijn 
en je verontschuldigingen moeten aanbieden.’

De mannen bromden. ‘Dat klopt.’
‘Nou, luister, meneer Harper,’ begon Bobby-Joe heel 

rustig, en hij draaide zich niet eens om naar de oude man, 
maar keek eerst naar de ene en toen naar de andere kant 
van de straat. ‘Tucker Caliban heeft iedere dag van zijn 
leven voor de Willsons gewerkt. Hoe komt het dat hij juist 
donderdag heeft besloten om opeens het bloed van zijn 
Afrikaan te voelen?’ Nu draaide hij zich om. ‘Kunt u me 
dat eens uitleggen?’
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‘Nou, jongen, een goede man zal niet tegen je liegen; hij 
zal niet beweren dat iets waar is wanneer hij het niet zeker 
weet. En ik zeg je meteen dat ik je vraag niet kan beant-
woorden. Ik zeg alleen dat Tucker Caliban het bloed voelde 
en moest vertrekken, en misschien zou de Afrikaan iets 
anders hebben gedaan, maar het komt op hetzelfde neer. 
Maar waarom op donderdag? Dat kan ik je niet zeggen.’ 
De oude man knikte met zijn hoofd terwijl hij praatte, keek 
over de daken naar de lucht.

Ze hoorden allemaal het geklos van de schoenen van een 
oude vrouw en zagen vervolgens de dochter van meneer 
Harper. Ze was vijfenvijftig, een oude vrijster met sluik geel 
haar. ‘Kom je naar huis om te eten, papa?’

‘Ja, schat. Ja, ik kom mee.’
‘Willen jullie helpen om ’m naar beneden te tillen?’ Die 

vraag stelde ze iedere avond.
‘Goed, ik denk niet dat ik vanavond nog terugkom, 

dus dan zie ik jullie allemaal morgen na de kerk.’ Meneer 
Harper stond intussen op straat en zijn dochter stond ach-
ter hem met haar handen op de hoge, troonachtige rug te 
wachten.

‘Ja, meneer.’ Ze antwoordden tegelijkertijd.
‘Goedenavond dan. En zorg dat jullie niet in de proble-

men komen.’ De wielen droegen de oude man piepend weg.
Zodra meneer Harper buiten gehoorsafstand was draaide 

Bobby-Joe zich om naar de andere mannen. ‘Geloven jullie 
dat verhaal over dat bloed nou echt? Denken jullie dat het 
alles verklaart?’ Hij dacht dat ze misschien minder wel-
willend tegenover de meningen van de oude man stonden 
wanneer die was vertrokken.

‘Als meneer Harper het zegt moet het er op de een of an-
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dere manier wel mee te maken hebben.’ Th omason duwde 
zich van de muur af en liep naar de deur.

‘Ja, dat is zo.’ Loomis schommelde naar voren en legde 
zijn handen op zijn knieën om op te staan.

‘Denken jullie nou echt dat het zo simpel is?’
‘Nou, laten we het zo zeggen.’ Th omason opende de deur, 

ging naar binnen en duwde zijn neus tegen de hor. ‘Kun jij 
me een betere reden geven?’

‘Nee.’ Bobby-Joe keek naar de buik van Th omason, die 
plat tegen de hordeur was geduwd. ‘Nee, dat kan ik nu niet. 
Maar ik zal erover nadenken.’
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Dat ik de naam van mijn moeder intikte in de zoek-
machine van het Russische internet was niet veel 

meer dan een spelletje. In de loop van decennia had ik 
telkens weer geprobeerd een spoor van haar te vinden, 
ik had het Rode Kruis en andere opsporingsdiensten ge-
schreven, relevante archieven en onderzoeksinstituten, 
wildvreemde mensen in Oekraïne en Moskou, ik had in 
verbleekte slachtofferlijsten en kaartenbakken gezocht, 
maar was er nooit in geslaagd ook maar het spoor van een 
spoor te vinden, een nog zo vaag bewijs van haar leven in 
Oekraïne, van haar bestaan voor mijn geboorte.
 In de Tweede Wereldoorlog hadden ze haar als drie-
entwintigjarige samen met mijn vader vanuit Marioepol 
voor dwangarbeid naar Duitsland gedeporteerd; ik wist 
alleen dat beiden in een wapenfabriek van het Flick-con-
cern in Leipzig waren ingezet. Elf jaar na afloop van de 
oorlog had mijn moeder in een stadje in West-Duitsland 
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een eind aan haar leven gemaakt, niet ver van een kolonie 
voor ‘heimatlose Ausländer’, oftewel ontheemde buiten-
landers, zoals voormalige dwangarbeiders toen werden 
genoemd. Behalve mijn zus en ik was er waarschijnlijk 
nergens ter wereld meer ook maar iemand die haar nog 
had gekend. En ook wij, mijn zus en ik, hadden haar ei-
genlijk niet gekend. We waren kinderen, mijn zusje pas 
net vier en ik tien, toen ze op een oktoberdag in 1956 zon-
der een woord het huis verliet en niet terugkwam. In mijn 
herinnering was ze alleen nog een schim, meer een gevoel 
dan een herinnering.
 Inmiddels had ik mijn zoektocht naar haar allang op-
gegeven. Ze was meer dan negentig jaar geleden geboren 
en had maar zesendertig jaar geleefd, en niet zomaar ja-
ren, maar de jaren van de burgeroorlog, van de zuiverin-
gen en hongersnoden in de Sovjet-Unie, de jaren van de 
Tweede Wereldoorlog en het nationaalsocialisme. Ze was 
in de papierversnipperaar van twee dictaturen terecht-
gekomen, eerst onder Stalin in Oekraïne, daarna onder 
Hitler in Duitsland. Het was een illusie om decennia later 
in de oceaan van vergeten slachtoffers het spoor van een 
jonge vrouw te vinden van wie ik niet veel meer wist dan 
haar naam.
 Toen ik die naam op een zomernacht in 2013 had in-
getypt op het Russische internet, leverde de zoekmachi-
ne prompt een resultaat op. Mijn verbazing duurde maar 
een paar seconden. Wat mijn zoektocht altijd al had be-
moeilijkt was het feit dat mijn moeder een heel alledaagse 
Oekraïense naam had, er waren honderden, waarschijn-
lijk duizenden Oekraïense vrouwen die net zo heetten als 
zij. Weliswaar droeg de persoon die op mijn beeldscherm 
gemarkeerd was zelfs het patroniem van mijn moeder: zij 



–  11  –

heette eveneens Jevgenia Jakovlevna Ivasjtsjenko, maar 
ook Jakov, de voornaam van mijn moeders vader, kwam 
zo vaak voor dat de treffer niets te betekenen had.
 Ik opende de link en las: Ivasjtsjenko, Jevgenia Jakov-
levna, geboortejaar 1920, geboorteplaats Marioepol. Ik 
staarde naar de gegevens, ze staarden terug. Al wist ik 
heel weinig over mijn moeder, ik wist wel dat ze in 1920 in 
Marioepol was geboren. Konden er in een kleine stad als 
Marioepol destijds binnen één jaar twee meisjes geboren 
zijn met dezelfde voor- en achternaam van wie de vaders 
allebei Jakov heetten?
 Hoewel Russisch mijn moedertaal was, die ik in de 
loop van mijn leven nooit helemaal had verleerd en die ik 
sinds mijn verhuizing naar het Berlijn van na de Wende 
weer bijna elke dag sprak, was ik er niet zeker van of ik 
op het beeldscherm nu werkelijk de naam van mijn moe-
der las, of dat die naam misschien alleen als een fata mor-
gana aan mij verscheen in de woestijn die het Russische 
internet voor me was. Er werd een Russisch gesproken 
dat ik bijna als een vreemde taal ervoer, een newspeak die 
razendsnel veranderde, voortdurend nieuwe woorden 
voortbracht en zich dagelijks met nieuwe amerikanismen 
vermengde, waarvan je de herkomst zodra ze in cyrillisch 
schrift waren omgezet vaak nog amper kon herkennen. 
Ook de website die ik nu voor me had, had een Engelse 
naam en heette ‘Azov’s Greeks’. Ik wist dat Marioepol 
aan de Zee van Azov lag, maar waar kwamen die Azov-
se Grieken opeens vandaan? Ik had nog nooit van enig 
verband tussen Oekraïne en Griekenland gehoord. Als ik 
Engels was geweest had ik heel toepasselijk kunnen zeg-
gen: It’s all Greek to me.
 Over Marioepol wist ik op dat moment zo goed als 
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niets. Tijdens de zoektocht naar mijn moeder was ik 
nooit op het idee gekomen om me wegwijs te maken in 
de stad waar ze vandaan kwam. Marioepol, dat veertig 
jaar lang Zjdanov heette en pas na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie weer haar oude naam terugkreeg, bleef voor 
mij een innerlijk oord dat ik nooit blootstelde aan het 
licht van de werkelijkheid. Ik was al heel lang thuis in een 
schimmig gebied, in mijn eigen beelden en voorstellingen 
van de wereld. De werkelijke buitenwereld vormde een 
bedreiging voor dat innerlijke thuis, en daarom probeer-
de ik die zo mogelijk te ontwijken.
 Mijn oorspronkelijke beeld van Marioepol was be-
paald door het feit dat niemand toen ik klein was een on-
derscheid maakte tussen de afzonderlijke staten van de 
Sovjet-Unie; alle bewoners van haar vijftien republieken 
werden als Russen beschouwd. Hoewel Rusland in de 
Middeleeuwen uit Oekraïne was voortgekomen, uit het 
Kievse Rijk, dat ‘de wieg van Rusland’ werd genoemd, 
de moeder van alle Russische steden, spraken ook mijn 
ouders over Oekraïne alsof het een deel van Rusland was 
– het grootste land ter wereld, zei mijn vader, een enorm 
rijk dat zich uitstrekte van Alaska tot Polen en één zesde 
van het totale aardoppervlak besloeg. Duitsland was in 
vergelijking daarmee slechts een vlekje op de kaart.
 Wat Oekraïens was ging voor mij op in wat Russisch 
was, en als ik me een voorstelling maakte van mijn moe-
der in haar vroegere leven in Marioepol, zag ik haar altijd 
in de Russische sneeuw. Ze liep in haar ouderwetse grijze 
mantel met de fluwelen kraag en manchetten, de enige jas 
waarin ik haar ooit had gezien, door donkere ijzige stra-
ten in een of andere onmetelijke ruimte, waar eeuwig en 
altijd een sneeuwstorm woedde. De Siberische sneeuw 
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die heel Rusland en ook Marioepol bedekte, het akelige 
rijk van de eeuwige kou, waar de communisten heersten.
 Mijn kinderlijke voorstelling van de plaats van her-
komst van mijn moeder hield tientallen jaren stand in de 
donkere kamers van mijn innerlijk. Zelfs toen ik allang 
wist dat Rusland en Oekraïne twee verschillende landen 
waren en Oekraïne echt helemaal niets met Siberië te ma-
ken had, tastte dat mijn Marioepol niet aan – hoewel ik 
niet eens zeker wist of mijn moeder werkelijk uit die stad 
kwam of dat ik haar Marioepol had toegedicht omdat ik 
die naam zo mooi vond. Soms wist ik niet eens meer ze-
ker of er wel echt een stad met die naam bestond of dat ik 
die had verzonnen, net als zoveel andere dingen met be-
trekking tot mijn herkomst.
 Op een dag, toen ik bij het doorbladeren van een krant 
op het sportkatern stuitte en al verder wilde bladeren, 
viel mijn oog op het woord Marioepol. Een Duits voet-
balteam, zo las ik, was naar Oekraïne gereisd om tegen 
Illitsjivets Marioepol te spelen. Alleen al het feit dat die 
stad een voetbalelftal had, was zo ontnuchterend dat mijn 
innerlijk Marioepol terstond uiteenviel als een rotte pad-
denstoel. Niets ter wereld interesseerde me minder dan 
voetbal, maar uitgerekend dat confronteerde me voor het 
eerst met het werkelijke Marioepol. Ik las dat het een stad 
met een uitgesproken mild klimaat is, een havenstad aan 
de Zee van Azov, de ondiepste en warmste zee ter wereld. 
Er werd gerept van lange brede zandstranden, van wijn-
bergen en onafzienbare zonnebloemvelden. De Duitse 
voetballers kreunden onder de zomertemperaturen, die 
tegen de veertig graden liepen.
 De werkelijkheid leek me veel onwerkelijker dan mijn 
eigen voorstelling van de stad. Voor het eerst sinds haar 
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dood werd mijn moeder een persoon die los van mij 
stond. In plaats van door de sneeuw zag ik haar opeens in 
een dun, lichtgekleurd zomerjurkje door een straat in Ma-
rioepol lopen, met blote armen en benen, sandalen aan 
haar voeten. Een meisje dat niet op de koudste en don-
kerste plaats ter wereld was opgegroeid, maar in de buurt 
van de Krim, aan een warme zuidelijke zee, onder een he-
mel die misschien op die boven de Italiaanse Adriatische 
kust leek. Niets was voor mij zo onverenigbaar als mijn 
moeder en het zuiden, als mijn moeder en zon en zee. Ik 
moest al mijn voorstellingen van haar leven naar een an-
dere temperatuur en naar een ander klimaat verplaatsen. 
Het oude onbekende was veranderd in een nieuw onbe- 
kende.
 Een reëel beeld van het winterse Marioepol in de tijd 
dat mijn moeder er leefde, kreeg ik jaren later uit een no-
velle waarvan ik de titel ben vergeten: Achter de ramen van 
hotel Palmyra viel natte sneeuw. Honderd meter verderop lag 
de zee, waarvan ik niet durf te zeggen dat hij ruiste. Hij klotste 
en rochelde, die vlakke, onbeduidende, saaie zee. Tegen het 
water aan gekropen lag het onooglijke stadje Marioepol met 
zijn Poolse kościół en zijn joodse synagoge. Met zijn stinken-
de haven en zijn opslagloodsen, met de sjofele, gaterige tent 
van een rondreizend circus op het strand, met zijn Griekse ta-
vernes en één enkele zwakke lantaarn voor de ingang van het 
vermelde hotel. Het leek een persoonlijke boodschap van 
mijn moeder. Zij had dat alles met eigen ogen gezien. Ze 
was vast weleens langs hotel Palmyra gelopen, misschien 
in haar grijze mantel, misschien in dezelfde natte sneeuw, 
met de stank van de haven in haar neus.
 Op de site waarop ik nu was beland, ontdekte ik op-
nieuw opmerkelijke dingen over Marioepol. Rond mijn 



–  15  –

moeders geboorte was de stad nog sterk bepaald door de 
Griekse cultuur. In de achttiende eeuw had Catharina de 
Grote haar aan de christelijke Grieken uit het toenmalige 
Krimkanaat geschonken. Pas vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw mochten andere volkeren zich weer in 
het toenmalige Marioypoli vestigen. Er woont tot op he-
den een Griekse minderheid in de stad, en door de naam 
van mijn moeder was ik om een of andere reden op een 
forum voor Oekraïners van Griekse afkomst verzeild ge-
raakt. Er rees bij mij een vaag vermoeden. Ik had slechts 
een heel vluchtige, vrijwel niet meer toegankelijke herin-
nering aan wat mijn moeder over haar leven in Oekraïne 
had verteld, maar ik had in mijn hoofd dat haar moeder 
Italiaans was geweest. Na zo lange tijd kon ik er natuurlijk 
niet meer zeker van zijn of het een daadwerkelijke herin-
nering betrof of zomaar een toevallig bezinksel in mijn 
hersenen. Misschien, dat leek me het waarschijnlijkst, 
had ik als kind al verzonnen dat ik een Italiaanse groot-
moeder had en haar tot onderwerp van mijn avontuurlij-
ke verzinsels gemaakt, misschien was de Italiaanse groot-
moeder een voortvloeisel van mijn ooit vurig gekoesterde 
wens om uit mijn Russisch-Oekraïense huid te kruipen, 
om iets anders te zijn dan ik was. Nu vroeg ik me af of ik 
het me misschien gewoon in zoverre verkeerd herinner-
de dat mijn grootmoeder niet Italiaans maar Grieks was 
geweest. Lag dat niet voor de hand, gezien dat wat ik nu, 
nu pas over Marioepol te weten was gekomen? Was de 
Griekse vrouw in mijn herinnering ongemerkt veranderd 
in een Italiaanse, misschien omdat Italië al in mijn jeugd 
een oord van verlangen voor mij was geworden?
 Het was of ik omtrent mijn afkomst nu in een nieuw 
duister tastte, of ik opeens in een nog vreemdere, defini-
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tief onherkenbaar geworden bodem wortelde. Ik staarde 
naar de naam van mijn moeder op het beeldscherm en 
kreeg het gevoel dat de schamele identiteit die ik in de 
loop van mijn leven in elkaar had geflanst, als een zeep-
bel uiteenspatte. Even leek alles om me heen in te storten. 
Ik kreeg pas weer houvast aan de gedachte dat de Griek-
se wortels van de zojuist ontdekte Jevgenia Jakovlevna 
Ivasjtsjenko voor mij slechts in zoverre van belang waren 
dat ze bewezen dat deze vrouw niet mijn moeder kon zijn. 
Nooit, daar was ik zeker van, had ik van mijn moeder het 
woord greki gehoord, dat zou destijds als iets uitzonder-
lijks en exotisch in onze afgesloten, armzalige barakken-
wereld zijn blijven hangen. Aan de andere kant kon ik me 
ook moeilijk voorstellen dat mijn moeder het Griekse 
verleden van haar geboortestad nooit te berde had ge-
bracht nu ik uit de historische achtergrondinformatie van 
het forum had opgemaakt dat de Griekse invloed in Mari-
oepol nog duidelijk aanwezig was geweest in de tijd dat zij 
er leefde.
 Ik koesterde geen enkele hoop omdat mijn eerdere po-
gingen te vaak op niets waren uitgelopen, maar aangezien 
Azov’s Greeks ook een platform voor het opspeuren van 
familie bood, besloot ik toch een bericht te plaatsen. Om 
iets te kunnen schrijven moest ik me echter eerst regis-
treren. Dat had ik op een Russische site nog nooit gedaan 
en ik betwijfelde of ik deze technische horde zou kunnen 
nemen, maar tot mijn verbazing was alles heel eenvoudig, 
veel eenvoudiger dan op Duitse sites. Ik had al na een mi-
nuut toegang.
 In de zoekopdracht kon ik behalve de naam van mijn 
moeder en haar geboorteplaats niet veel aangeven. Uit 
haar patroniem, Jakovlevna, viel af te leiden dat haar va-
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der Jakov had geheten, maar ik kende zelfs niet eens de 
meisjesnaam van haar moeder. Ik wist dat ze een broer en 
zus had gehad, maar ook hun naam wist ik niet. Ik bezat 
een Oekraïense trouwakte, waaruit bleek dat mijn moe-
der in juli 1943 in het door Duitse troepen bezette Mari-
oepol met mijn vader was getrouwd. Op een door de ar-
beidsbeurs van Leipzig verstrekte arbeidskaart stond dat 
ze in 1944 samen met mijn vader naar Duitsland was ge-
deporteerd. Dat was alles wat ik over haar wist.
 En het was de vraag naar wie ik eigenlijk op zoek was. 
Het was vrijwel uitgesloten dat haar broer en zus nog in 
leven waren, of ze moesten nu zo oud als Methusalem 
zijn. Zelfs hun kinderen, voor zover ze die hadden, wa-
ren vermoedelijk al op leeftijd, net als ik. De kans dat ze 
mijn moeder hadden gekend, was klein en het was de 
vraag of ze wel van haar bestaan wisten, of iemand hun 
over haar had verteld. Destijds en ook nog decennia later 
was het gevaarlijk om met iemand als mijn moeder ver-
want te zijn, met iemand die zich wellicht vrijwillig naar 
Duitsland had laten deporteren en die het in elk geval 
niet was gelukt om zich aan dwangarbeid voor de vijand 
te onttrekken, desnoods door zelfmoord, zoals Stalin het 
van ware patriotten verlangde. Over zulke verwanten, die 
als verraders van het vaderland werden gezien, vertelden 
mensen hun kinderen toen niets om hen niet in gevaar te 
brengen.
 Vroeger moesten mijn vingers bij het typen van Rus-
sische teksten omschakelen op een cyrillisch toetsenbord 
en moeizaam naar letters op zoek gaan, maar nu kon ik 
de teksten met behulp van een wonderbaarlijk computer-
programma op mijn vertrouwde Latijnse toetsenbord ty-
pen – het programma zette de gewone letters automatisch 
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om in cyrillisch schrift. Weliswaar betwijfelde ik of het 
me zou lukken om mijn in het transliteratieprogramma 
getypte bericht naar de Russische site te transporteren, 
de afstand leek me te groot, maar na de paar gebruikelijke 
muisklikken verscheen het daadwerkelijk op de site van 
Azov’s Greeks. Ik zette mijn e-mailadres onder de tekst 
en verstuurde hem, zonder te weten waar hij terecht zou 
komen. Misschien op een dood punt, in een elektronisch 
niets, waar nooit iemand mijn flessenpost zou ontdekken.
 Ik was al een paar weken op mijn werkadres in Meck-
lenburg. Ik deelde het appartementje aan de Schaalsee 
met een vriendin, we gebruikten het om en om. Dit jaar 
was bijna de hele zomer aan het meer voor mij. Gilla was 
actrice, ze zat tot aan haar nek in een theaterproject er-
gens in het buitenland en zou pas in september terug zijn. 
Ik was net klaar met een boek en luierde. Ik kon me niet 
herinneren wanneer ik dat langer dan een halve dag had 
gedaan. De onderwerpen in mijn hoofd stonden altijd on-
verbiddelijk in de rij en lieten geen pauzes toe, ze confron-
teerden me steeds meer met de beperkte tijd die me nog in 
mijn leven restte. Normaliter begon ik na afronding van 
een boek meteen de dag daarop aan iets nieuws te werken, 
langer hield ik het niet uit zonder te schrijven, zonder het 
gevecht met woorden. Zo was het leeuwendeel van mijn 
leven verstreken, vrijwel zonder dat ik er erg in had gehad. 
Maar nu wilde ik opeens alleen nog zitten lezen op het 
balkon, het zachte briesje langs mijn huid voelen strijken 
en naar het zomerblauwe meer kijken. Tegen de avond, als 
de hitte was geluwd, maakte ik met mijn nordicwalking-
stokken lange wandelingen langs het water, door een-
zaam drassig gebied, waar ik door enorme wolken hon-
gerige muggen werd overvallen. Op de terugweg kocht ik 
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avondeten bij de visser die verse houting en zalmforel uit 
het meer had.
 Vroeger liep de Duits-Duitse grens dwars door de 
Schaalsee. Een deel van het meer hoorde toen bij Meck-
lenburg, de rest bij Schleswig-Holstein. Een paar kilo-
meter verderop reed je nu langs een bordje met de tekst: 
hier waren duitsland en europa gedeeld tot  
18 november 1989 om 16.00 uur. In de voorheen afge-
sloten grenszone hadden flora en fauna meer dan veer-
tig jaar de tijd gehad om een eigen leven te gaan leiden, 
bijna ongestoord door de species mens, die hier alleen 
voorkwam in de vorm van grenssoldaat. Na de Wende 
werd het verwilderde landschap uitgeroepen tot natuur-
reservaat en opgenomen op de lijst van internationale 
biosfeerreservaten van de Unesco: een beheerde wilder-
nis waartoe inmiddels de Hamburgse bio-elite was door-
gedrongen. Voor de ecologisch bewogen stedelingen die 
zich hier permanent hadden gevestigd of in het weekend 
naar hun vakantiehuisjes reden, waren er biowinkels en 
biorestaurants geopend, werden er regelmatig biomark-
ten gehouden, voor vijftig euro kon je een kraanvogelbe-
schermingscertificaat aanschaffen en er was in het dorp 
een zogenaamd ‘Toekomstcentrum mens – natuur’. De 
oorspronkelijke Oost-Duitse inwoners kwam je alleen te-
gen bij Penny en Lidl, ze waren hier vreemden geworden, 
buitenstaanders in hun eigen wereld, waarin ze nu in hun 
gerenoveerde ddr-huisjes woonden.
 Uit het grote panoramaraam van mijn appartement 
zag ik niets anders dan het meer. Ik voelde me de hele dag 
licht aangeschoten door dat voortdurende uitzicht op het 
blauwe water, dat bodemloos leek, oneindig koel en diep, 
om eindeloos in te verzinken en van te drinken. Van veraf  
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klonk geschater en geschreeuw van kinderen die in het 
water ravotten. Schoolvakantie, de geluiden en geuren 
van zo’n heerlijke zomer uit je kinderjaren waarvan je 
dacht dat er nooit een eind aan kwam. Motorboten waren 
gelukkig verboden, het meer was van de vele watervogels 
die hier leefden; slechts sporadisch zag je een eenzaam 
roeibootje of een scheepje met wit zeil voorbijtrekken. 
Zwaluwen zeilden met honderden door de lucht, en soms 
zo laag dat ze me met hun spitse vleugeltippen bijna raak-
ten als ik op het balkon een boek las of zat te staren naar 
het wateroppervlak met de talloze dansende spiegeltjes 
die elkaar zilveren weerkaatsingen toewierpen. Wilde 
ganzen trokken langs het zwerk in geometrische patro-
nen, als door onzichtbare draadjes met elkaar verbonden; 
gierzwaluwen speelden krijgertje, boden een grillig, wild 
schouwspel in de lucht. In de avondschemering begon 
het concert van de watervogels: het drukke gesnater van 
de eenden, de honkende roep van de wilde zwanen en het 
opgewonden getrompetter van de kraanvogels, die van de 
velden kwamen waar ze foerageerden en zich verzamel-
den voor de nacht aan het meer. Soms verscheen er een 
zeearend, en dan zweefde hij op zijn imposante, breed 
gespannen vleugels roerloos boven het water, de majes-
teit van het meer, de schrik van de vissen en alle andere 
waterbewoners. Op een keer, had ik me laten vertellen, 
was vanaf de oever te zien geweest hoe een zeearend een 
kraanvogel verschalkte. Het was winter en een van de 
kraanvogels die in het ondiepe water stonden te slapen, 
omdat ze zich hier veilig waanden voor hun vijanden, was 
met zijn poten vastgevroren in het meer. Toen een arend 
zich op hem stortte, kon hij niet ontkomen en gevangen in 
het ijs werd hij verslonden.
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 Ik was zo verzot op deze zomer aan het meer dat ik 
niet kon slapen. Soms zat ik de hele nacht buiten op het 
balkon, me onderdompelend in de afgekoelde lucht, kij-
kend naar het lichtend pad dat de maan op het donkere 
water wierp, terwijl ik maar geen genoeg kon krijgen van 
de stilte, die slechts af en toe werd doorbroken door een 
zachte, slaperige kreet van een onzichtbare, in het donke-
re riet verborgen watervogel.
 Zonsopgangen als boven dit meer had ik nooit eerder 
gezien. Ze kondigden zich al kort na drie uur ’s ochtends 
aan boven de horizon, eerst als een amper waarneembaar 
blozen van de hemel boven het water, dat echter geleide-
lijk overging in een lichtorgie van onwerkelijke schoon-
heid. Het verbaasde me dat alle anderen sliepen, dat nie-
mand behalve ik deze kosmische opvoeringen leek bij te 
wonen. De hemel ontvlamde in alle kleuren, van zacht-
groen tot goud, paars en vuurrood, elke dag anders, elke 
dag nieuw: spektakels van licht, surreële schilderijen die 
de zon aan de hemel toverde en waarvan ik de verande-
ring van minuut tot minuut volgde op mijn balkon als op 
een logeplaats ergens in het universum, bedwelmd door 
de panisch aandoende kreten van de watervogels die 
klonken alsof de dieren een apocalyps verwachtten, een 
of andere nooit vertoonde gebeurtenis die de menselijke 
waarneming te boven ging. De kleuren werden intenser 
en explodeerden, om daarna te verbleken, langzaam uit 
te doven, steeds verder op te gaan in het wit schitteren-
de licht dat geleidelijk over het meer werd uitgegoten. De 
dieren verstomden, het gevaar was geweken, een lange, 
broeierige zomerdag brak aan. Ik stond op uit de grote 
oude fauteuil die ik op het balkon had geschoven, poetste 
mijn tanden en liep naar mijn slaapkamer op het westen, 



–  22  –

waarvan ik de ramen had afgedekt met felgekleurde mar-
kiesstof die me tegen het daglicht en de hitte beschermde. 
Zelfs in mijn slaap kon ik de stilte nog horen en droomde 
ik lucide epische dromen. Als ik tegen de middag wakker 
werd sprong ik meteen uit bed en liep ik in mijn nachtpon 
naar het raam in de andere kamer om eindelijk het meer 
terug te zien, het stralende blauw.
 Er was bijna een week verstreken sinds mijn zoekop-
dracht bij Azov’s Greeks. Ik was de kwestie al bijna ver-
geten toen ik een mail met onleesbare tekens in de afzen-
derbalk ontving. Ik kreeg wel vaker mails van Russische 
afzenders, maar dit keer had mijn mailprogramma het 
cyrillische schrift niet herkend. Een zekere Konstantin 
met een Griekse achternaam vroeg om nadere informatie 
over mijn moeder. Hij wilde proberen me te helpen maar 
moest daarvoor iets meer over de persoon in kwestie we-
ten. 
 Zo ver was ik tijdens mijn zoektocht nog nooit ge-
komen. Een man in Marioepol was bereid en beschikte 
blijkbaar over mogelijkheden om me verder te helpen als 
ik hem nadere informatie over mijn moeder gaf. Alleen, 
ik kon hem die informatie niet geven omdat ik alles wat ik 
wist al had meegedeeld. Om een of andere reden schaam-
de ik me daarvoor, alsof het een brevet van onvermogen, 
een schande was zo weinig over je eigen moeder te weten. 
En tegelijkertijd was het of ik net iets nieuws over haar 
had ontdekt. Het was of ik met de ogen van die onbeken-
de in Marioepol zelf kon rondkijken, of hij een vroegere 
buurman van mijn moeder was die elke dag langs haar 
huis was gelopen, die me meenam door de straten waar-
door zij eens was gelopen en huizen, bomen en pleinen 
zag die zij ooit had gezien, de Zee van Azov en de Griekse 
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tavernes die er misschien nog steeds waren. In werkelijk-
heid was er van het Marioepol waar zij had gewoond niet 
meer veel over. De Duitse Wehrmacht had het in de oor-
log grotendeels met de grond gelijkgemaakt.
 Ik bedankte de vriendelijke Konstantin met de Griek-
se achternaam voor zijn hulpvaardigheid en stuurde een 
groet naar Marioepol, in de veronderstelling dat mijn 
moeder na deze nieuwe misser voorgoed in het duister 
zou verzinken.
 Eerlijk gezegd had ik de Russische zoekmachine niet 
geheel toevallig juist nu over haar naam geraadpleegd. 
Ik speelde al geruime tijd met de gedachte over het leven 
van mijn moeder te schrijven, vooral over de vrouw die 
ze voor mijn geboorte was geweest in Oekraïne en in het 
Duitse werkkamp. Alleen wist ik vrijwel niets over haar. 
Over haar periode als dwangarbeidster had ze nooit ge-
sproken, zij niet en mijn vader evenmin; ik kon het me al-
thans niet herinneren. Wat ik nog wel van haar verhalen 
over haar leven in Oekraïne had onthouden, waren niet 
meer dan een paar vage dwaallichtjes in mijn hoofd. Ik 
kon hooguit proberen een fictieve biografie te schrijven 
die gebaseerd was op de geschiedschrijving, op de beken-
de feiten over de plaatsen en de tijd waarin mijn moeder 
had geleefd. Ik zocht al jarenlang tevergeefs naar een boek 
van een voormalige dwangarbeider, naar een literaire 
stem om als leidraad te gebruiken. De overlevenden van 
de concentratiekampen hadden wereldliteratuur voort-
gebracht, boeken over de Holocaust vulden bibliotheken, 
maar de niet-Joodse dwangarbeiders die aan de vernieti-
ging door werk waren ontsnapt, zwegen. Met miljoenen 
waren ze weggevoerd naar het Duitse Rijk; grote con-
cerns, ondernemingen, handwerkbedrijven, boerderijen 
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en privéhuishoudens in het hele land hadden zich naar 
believen van het contingent geïmporteerde werkslaven 
bediend, die met zo min mogelijk kosten maximaal dien-
den te worden uitgebuit. Ze moesten onder onmenselijke, 
vaak concentratiekampachtige omstandigheden het werk 
verrichten van de Duitse mannen die aan het front waren 
en in het vaderland van de gedeporteerden hun dorpen en 
steden verwoestten en hun gezinnen vermoordden. De 
naar Duitsland weggevoerde mannen en vrouwen werden 
in tot op heden onbekende aantallen in de Duitse oorlogs-
economie afgebeuld tot de dood erop volgde, maar zelfs 
decennia na het einde van de oorlog stond er over de mis-
daden tegen de zes tot zevenentwintig miljoen dwangar-
beiders – de cijfers in diverse bronnen lopen dramatisch 
uiteen – slechts nu en dan een kort artikeltje in een kerk-
blad of een regionale zondagskrant. Meestal werden ze 
tussen neus en lippen genoemd, als figuranten naast de 
Joden, een kanttekening, een voetnoot bij de Holocaust.
 Het grootste deel van mijn leven had ik helemaal niet 
geweten dat ik een kind van dwangarbeiders ben. Nie-
mand had het me verteld, mijn ouders niet en mijn directe 
Duitse omgeving niet, want in de Duitse gedenkcultuur 
kwam het fenomeen van massale dwangarbeid niet voor. 
Tientallen jaren wist ik niets over mijn eigen leven. Ik had 
geen idee wie al die mensen waren met wie we in verschil-
lende naoorlogse getto’s woonden en hoe ze in Duitsland 
terechtgekomen waren: al die Roemenen, Tsjechen, Po-
len, Bulgaren, Joegoslaven, Hongaren, Letten, Litouwers, 
Azerbeidzjanen en vele anderen, die elkaar ondanks de 
babylonische spraakverwarring op een of andere manier 
begrepen. Ik wist alleen dat ik tot een soort menselijk af-
val behoorde, tot de smerige restanten van de oorlog.
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 Op de Duitse school hadden ze ons geleerd dat de Rus-
sen Duitsland waren binnengevallen, alles hadden ver-
woest en de Duitsers hun halve land hadden afgepakt. Ik 
zat op de achterste rij, naast Inge Krabbes, met wie ook 
niemand iets te maken wilde hebben hoewel ze Duits was, 
maar zij droeg smoezelige kleren en rook niet zo fris, en 
de juf voor de klas vertelde van achter haar lessenaar dat 
de Russen de ogen van haar verloofde hadden uitgebrand 
met gloeiende kooltjes en dat ze kleine kinderen met hun 
laarzen hadden vertrapt. Alle hoofden draaiden om naar 
mij, zelfs Inge Krabbes schoof een eindje van me af, en ik 
wist dat na schooltijd de jacht weer zou beginnen.
 Mijn leugens mochten allang niet meer baten, ik hoor-
de niet alleen bij de Russische barbaren, maar was ook 
allang als liegbeest ontmaskerd. Om in de achting van 
de kinderen te stijgen had ik hun verteld dat mijn ouders, 
voor wie ik me zo schaamde, helemaal niet mijn echte ou-
ders waren, maar dat ze me op hun vlucht uit Rusland in 
een greppel hadden gevonden en dat ik in werkelijkheid 
uit een rijk Russisch vorstengeslacht stamde dat kastelen 
en landerijen bezat, waarbij ik verzuimde uit te leggen 
hoe het kwam dat ik als vorstenkind in een greppel was 
beland, maar een dag of een paar uur lang was ik daar-
door een miskend, mysterieus wezen dat genoot van de 
bewondering van de verbaasde Duitse kinderen. Op een 
gegeven moment viel ik natuurlijk door de mand en toen 
maakten ze pas echt jacht op me, die kleine wrekers van 
het teloorgegane Derde Rijk, de kinderen van Duitse oor-
logsweduwen en nazivaders, ze maakten jacht op mij om-
dat ik voor alle Russen stond, ik was de belichaming van 
de communisten en bolsjewieken, van de Slavische Unter-
menschen, ik was de belichaming van de Weltfeind, die de 
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Duitsers in de oorlog had overwonnen, en ik rende, ren-
de voor mijn leven. Ik wilde niet sterven zoals Dzjemila,  
het dochtertje van de Joegoslaven, dat ook door de Duitse 
kinderen was opgejaagd en op een dag in de Regnitz was 
geduwd, waarin ze was verdronken. Ik rende met een golf 
van krijgsgejoel in mijn kielzog, maar was goed getraind: 
ik kreeg inmiddels bij een sprint niet eens meer steken in 
mijn zij, zodat ik mijn achtervolgers meestal kon afschud-
den. Ik moest alleen de grindgroeven zien te bereiken, 
waar de grens liep tussen de Duitse wereld en de onze; 
daarachter begon ons territorium, onze terra incogni-
ta, waar behalve de politie en de postbode nog nooit een 
Duitser een voet had gezet, ook de Duitse kinderen durf-
den zich daar niet te vertonen. Voor de grindgroeven liep 
van de asfaltweg een voetpaadje naar de ‘huizen’. Ik wist 
niet waarom de Duitsers onze stenen woonblokken zo 
noemden, misschien om een onderscheid te maken tus-
sen ons en de zigeuners, die nog verder van de stad in hou-
ten barakken woonden. Zij stonden nog een treetje lager 
op de ladder dan wij en wekten bij mij net zo’n afschuw op 
als wij waarschijnlijk bij de Duitsers.
 Zodra ik de magische grens was gepasseerd, was ik 
veilig. Voorbij de bocht waar mijn achtervolgers me niet 
meer konden zien, liet ik me in het gras vallen en wacht-
te ik tot mijn razende hart was gekalmeerd en ik weer op 
adem was gekomen. Vandaag had ik het gered, aan mor-
gen dacht ik op dat moment nog niet. Ik treuzelde zo lang 
mogelijk, zwierf rond in de uiterwaarden, keilde platte 
steentjes over het oppervlak van de Regnitz, stak veld-
zuring in mijn mond en kloof rauwe kolven voedermais 
af die ik van de velden gapte. Ik wilde nooit naar huis. Ik 
wilde weg, altijd alleen maar weg, zolang ik me kon herin-
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neren, wachtte mijn hele kindertijd alleen tot ik groot zou 
zijn, omdat ik dan eindelijk weg zou kunnen. Ik wilde weg 
van de Duitse school, weg van de ‘huizen’, weg van mijn 
ouders, weg van alles wat me maakte tot wie ik was en wat 
mij voorkwam als een misverstand waarin ik gevangen-
zat. Zelfs wanneer ik had kunnen weten wie mijn ouders 
en al die anderen waren bij wie ik hoorde, dan nog had ik 
het niet willen weten, het interesseerde me niet, ik had er 
niets mee te maken. Ik wilde gewoon weg, alleen maar 
weg, alles voorgoed achter me laten, me eindelijk losruk-
ken om met mijn eigen en eigenlijke leven te beginnen, dat 
ergens in de buitenwereld op me lag te wachten.
 Ik herinner me mijn eerste bewuste beeld van mijn 
moeder: ik ben een jaar of vier, we wonen in de opslagkeet 
van een ijzerwarenfabriek, waar mijn ouders een voorlo-
pige toevlucht in Duitsland hebben gevonden. Er hangt 
me een straf boven het hoofd als ik het fabrieksterrein ver-
laat, maar toen al probeerde ik voortdurend weg te lopen. 
Achter het terrein, in de grote Leyher Straße, begint een 
andere, onbekende wereld. Daar zijn winkels en er is een 
tram, oorlogsruïnes kan ik me niet herinneren, alleen hui-
zen die in mijn ogen paleizen zijn, huizen van steen met 
grote, zware deuren en hoge ramen met gordijnen ervoor. 
En er is een weide met wilde perenbomen. Ik heb nog 
nooit een peer gegeten, ik wil weten hoe ze smaken. Maar 
ik ben te klein, ik kan niet bij de takken waar vruchten aan 
hangen. Ik probeer het met een steen, die ik in de boom 
gooi. Hij ketst terug van een tak en vliegt weer op me af, 
een boemerang die een gat in mijn gezicht slaat, mijn lin-
keroog op een haar na mist. Ik weet niet meer hoe ik ben 
thuisgekomen, alleen nog hoe ik op het fabrieksterrein 
sta en onze behuizing niet in durf te gaan. Er loopt warm 
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bloed over mijn gezicht en het drupt op mijn jurk. Achter 
het open raam van de keet mijn moeder. Ze staat met ge-
bogen hoofd op het wasbord te schrobben, een donkere 
pluk haar valt in haar gezicht. Ze kijkt op en ziet me. En 
ik zie haar, het beeld dat in mijn herinnering aan haar het 
eerste is. Eerst slaakt ze een kreet, de rest spreekt uit haar 
ogen. Ogen met een ontzetting erin die haar voor me zal 
gaan tekenen. Een ontzetting die van ver weg komt, van 
ver vóór mij, onbegrijpelijk en peilloos. De ontzetting 
waarop ze doelt als ze zegt: Als je gezien had wat ik heb 
gezien… Altijd weer, de keerzang van mijn kinderjaren: 
‘Als je gezien had wat ik heb gezien…’
 Ik heb twee foto’s van haar die ze heeft meegenomen 
uit Oekraïne, portretten, gemaakt in een studio. Op de 
ene is ze een jong meisje van rond de achttien, naast een 
frêle vrouw met wit haar, van wie ik niet weet wie ze is. 
Mijn heel magere, waarschijnlijk ondervoede moeder 
draagt een simpele zomerjurk, haar dikke, gitzwarte haar 
is in een pagekopje geknipt, dat was toen waarschijnlijk 
in de mode. Kennelijk wilde de fotograaf zijn artistieke 
vaardigheden demonstreren en haar een beetje myste-
rieus maken, want een schaduw versluiert de linkerhelft 
van haar gezicht. Ze ziet eruit als een kind, maar onschuld 
en weerloosheid gaan in haar gezicht gepaard met een 
schrikbarende wetenschap. Je kunt je moeilijk voorstel-
len dat een zo broos mens een dergelijke wetenschap kan 
dragen – alsof een gewicht van duizenden kilo’s aan een 
zijden draadje hangt. De vrouw met het witte haar naast 
haar heeft ondanks haar frêle uiterlijk iets masculiens en 
zou qua leeftijd mijn moeders grootmoeder kunnen zijn. 
Een grijze jurk met een witkanten kraagje, een kaars-
rechte rug, streng, de trots van de vernederden en ge-
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krenkten op het gezicht. Het moet rond 1938 zijn, op het 
hoogtepunt van de stalinistische terreur, de honger en de  
angst.
 Op de tweede foto is mijn moeder vermoedelijk wat 
ouder, misschien is het een opname uit de oorlog, kort 
voor haar deportatie. Hier is haar blik helemaal naar bin-
nen gericht, op een of ander ver, ondoorgrondelijk land-
schap, en vermengt de zwaarmoedigheid van haar trek-
ken zich met een flauwe glimlach. Haar gezicht is omlijst 
door een doek in Oekraïense folkloristische stijl, die ze 
losjes heeft omgeslagen. Misschien is ze naar de fotograaf 
gegaan om een laatste foto van zichzelf in Oekraïne te la-
ten maken. Als aandenken. 
 Wat een mooie vrouw, zegt iedereen die die oude 
zwart-witfoto’s ziet. Al tijdens mijn jeugd was de schoon-
heid van mijn moeder legendarisch. Wat een mooie 
vrouw, hoorde ik anderen voortdurend zeggen. En: Wat 
een ongelukkige vrouw. Schoonheid en ongeluk leken bij 
mijn moeder bij elkaar te horen, elkaar op raadselachtige 
wijze op te roepen.
 Ik heb nog een derde foto uit Oekraïne in mijn archief. 
Er staat een goedgeklede oudere heer op met schrandere 
melancholieke ogen, een hoog voorhoofd en een vol, kort, 
grijzend baardje. Hij staat achter twee zittende vrouwen, 
de een in een strenge hooggesloten jurk met het gezicht 
van een intellectueel en een knijpbrilletje op. De jongste 
in een witte blouse, meisjesachtig schuw met een uitdruk-
king van tevergeefsheid in haar ogen. Op de achterkant 
van de foto staat in moeders handschrift in het Duits: 
‘Grootvader met twee kennissen.’ Ik weet niet wier groot-
vader het betreft, de mijne of die van mijn moeder. Ik weet 
niet waarom ze achter op deze foto iets in het Duits heeft 
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geschreven, hoewel ze altijd gekant was tegen mijn Duits 
en koppig Russisch tegen me bleef spreken. 
 Afgezien van die drie foto’s bezit ik de twee officiële 
documenten waar ik het al over had. Om de trouwakte 
van mijn ouders te kunnen lezen moet ik het stuk papier 
ter grootte van een ansichtkaart voor de spiegel houden. 
Het is een mysterieuze fotokopie in wit spiegelschrift op 
een zwarte achtergrond. In de spiegel kan ik lezen dat 
mijn moeder, Jevgenia Jakovlevna Ivasjtsjenko, op 28 juli 
1943 in het huwelijk is getreden met mijn vader. De akte 
is opgesteld in het Oekraïens, het stempel verbleekt, maar 
het Duitse woord ‘Standesamt’ duidelijk herkenbaar. Over 
dat woord struikel ik elke keer opnieuw. Wat hadden de 
Duitsers bij de burgerlijke stand in Marioepol te zoeken? 
Het is een detail van het dagelijks leven in bezet gebied 
waar ik me weinig bij kan voorstellen. Ik besef telkens 
weer dat het een wonder mag heten dat dit onooglijke do-
cument niet alleen de oorlog, deportatie, het werkkamp 
en de aansluitende odyssee door de naoorlogse kampen 
in Duitsland heeft doorstaan, maar ook mijn eigen ver-
huizingen nadien, waarvan ik er heel wat achter de rug 
heb. Het meer dan zeventig jaar oude, onverwoestbare 
bewijsstuk van een niet al te lang, desastreus huwelijk.
 De Duitse arbeidskaart van mijn moeder is verdwe-
nen, misschien ergens in een donker, benauwd hoekje 
van mijn bureau tot stof vergaan, maar ik weet dat die 
afgezien van de naam identiek was met de op 8 augustus 
1944 in Leipzig verstrekte kaart van mijn vader, die wel 
bewaard is gebleven. Een stuk papier ter grootte van een 
zeepje, twee keer dubbelgevouwen, sterk vergeeld en be-
duimeld. Naam, geboortedatum en geboorteplaats van 
mijn vader, die Kamysjin heet, wat op weg van zijn mond 
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naar het oor van de Duitse typist echter is veranderd in 
Chanoechin. Er staat vervolgens:

Nationaliteit: onbekend, Ostarbeiter
Herkomst: bezette Ostgebiete
District: Marienpol
Woonachtig: –
Tewerkgesteld als: ongeschoold metaalarbeider
Werkgever: atg Maschinenbau GmbH,
Leipzig W 32, Schönauer Str. 101
In Dtsl. sinds 14-5-1944

Twee stempels met de rijksadelaar, een van het hoofdbu-
reau van politie, een van de arbeidsbeurs van Leipzig, bo-
vendien een foto van mijn vader met een nummer op de 
kraag van zijn pak gespeld. Op de achterkant twee vinger-
afdrukken, van de linkerwijsvinger en de rechter. Daaron-
der: ‘Deze arbeidskaart geeft alleen recht op werk bij de 
genoemde werkgever en komt te vervallen bij het verlaten 
van de onderneming. De eigenaar dient de arbeidskaart 
altijd bij zich te dragen. Geldig tot nader order. Intrekking 
onder voorbehoud.’
 Uit die twee historische bronnen, de trouwakte en de 
arbeidskaart, de drie zwart-witfoto’s en een oude icoon 
die mijn moeder in haar bundeltje op haar verre reis had 
meegenomen, bestond mijn hele erfenis van mijn familie. 
De icoon, met de hand geschilderd op een gouden achter-
grond, toont een schare van de voornaamste Russisch- 
orthodoxe heiligen. Elk detail is zo fraai uitgewerkt dat je 
zelfs de nagels aan hun handen kunt zien.
 Als er iets in mijn geheugen staat gegrift is het wel hoe 
mijn moeder over de armoede van haar familie in Oekra-
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ine heeft verteld, over de voortdurende honger. De angst 
voor Stalin en de armoede hadden in mijn herinnering 
haar leven in Oekraïne bepaald. Maar hoe viel de armoe-
de te rijmen met de kostbare icoon die ze daarvandaan 
had meegenomen? Ook die had op wonderbaarlijke wijze 
deportatie en werkkamp doorstaan, was onderweg niet 
verloren gegaan en niet beschadigd, en niemand had die 
van mijn moeder afgepakt of gestolen. Ze had in al onze 
barakken in een hoekje gehangen, stilletjes en geheimzin-
nig glinsterend, tot de icoon had ik mijn kindergebedjes 
gericht, vertwijfeld gesmeekt mijn moeders leven te red-
den als ze weer eens afscheid nam van mij en mijn zusje 
en was gaan liggen om te sterven. Nu hing de icoon in 
mijn appartement in Berlijn boven een oude katholieke 
bidstoel die ik ooit ergens op zolder had gevonden. Waar-
schijnlijk was de icoon het kostbaarste stuk dat ik ooit heb 
bezeten.
 Dit schamele archief kon ik slechts aanvullen met wat 
vage, dubieuze herinneringen, de herinneringen van een 
kind, die misschien wel helemaal geen herinneringen 
meer waren maar slechts schuim dat na decennialange 
gistingsprocessen in mijn geheugen was achtergebleven:
 Ik vond in mijn geheugen het Russische woord ‘advo-
kat’ – dat moet de vader van mijn moeder zijn geweest. 
Hij was ook hartpatiënt. Ze had zich altijd zorgen over 
hem gemaakt en toen ze op een dag op school uit de les 
werd gehaald, wist ze meteen dat hij overleden was.
 Ik vond de naam ‘De Martino’ – zo moet mijn moeders 
moeder hebben geheten, een vrouw die uit een vermogen-
de Italiaanse familie stamde, waarvan ik niet wist hoe ze 
de vorige of voorvorige eeuw in Oekraïne verzeild was 
geraakt. Het vermogen van de familie stond haaks op het 
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woord ‘kolenhandel’, dat in mijn geheugen direct naast 
‘De Martino’ was opgeslagen.
 Ik vond de naam ‘Medvezja Gora’, wat ‘berenberg’ be-
tekent – zo heette in mijn herinnering de plaats waarheen 
ze de zus van mijn moeder hadden verbannen. Dat was al-
les wat ik over haar wist. Verder had mijn geheugen alleen 
nog opgeslagen dat de moeder van mijn moeder op zekere 
dag naar Medvezja Gora was gereisd om haar dochter in 
het kamp te bezoeken. Op dat moment brak de Tweede 
Wereldoorlog uit, en ze kwam niet meer terug. Dat leek 
de grootste catastrofe in het leven van mijn moeder te zijn 
geweest: dat ze haar moeder had verloren, dat ze niet wist 
wat er met haar was gebeurd – of ze nog leefde of dat ze 
in de Duitse bommenhagel was omgekomen. Ik stelde me 
als kind voor dat de beren in Medvezja Gora haar hadden 
verslonden.
 Ik vond ook nog een broer, die een bekende operazan-
ger geweest moet zijn en van wie mijn moeder zielsveel 
had gehouden. Om hem had ze bijna evenveel tranen ver-
goten als om haar moeder.
 Eigenlijk geloofde ik bijna niets van dat alles. De rijke 
Italiaanse familie, een grootvader die advocaat was ge-
weest, de bekende operazanger en zelfs de kolenhandel 
beantwoordden in verdacht grote mate aan mijn kinder-
lijke verlangen naar een fatsoenlijke achtergrond, die een 
kolenhandelaar in mijn perspectief van destijds ook be-
zat. De operazanger dateerde waarschijnlijk uit een latere 
periode toen ik, nog als meisje, volkomen onverwachts de 
opera had ontdekt en vervolgens blijkbaar een oom had 
verzonnen die mijn favoriete aria’s van Bellini en Händel 
zong. En de verbanning van mijn tante vloeide wellicht 
voort uit mijn kinderlijke verlangen naar tragiek en bete-
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kenis of alleen al uit het angstaanjagende woord ‘beren-
berg’, dat ik in een heel ander verband van mijn moeder 
gehoord zou kunnen hebben, misschien in een van de vele 
sprookjes die ze me ooit vertelde.
 Verder had ik eigenlijk alleen nog een duidelijke her-
innering aan een verhaal van mijn moeder over een 
vriendin. Over haar vertelde moeder altijd weer, met die 
ontzetting in de ogen waar ik zo bang voor was. Ook in 
Marioepol maakten de nazi’s jacht op Joden, alleen al 
op twee dagen in oktober 1941 werden er in de stad acht-
duizend doodgeschoten. Wat culmineerde in de massa-
moord in Babi Jar gebeurde overal in het dicht door Joden 
bevolkte Oekraïne. De vriendin van mijn moeder was ook 
Joods en werd op een dag opgepakt. Ze moest samen met 
andere Joden een lange greppel graven en zich daarna met 
haar rug naar de Duitse machinegeweren toe voor die 
greppel opstellen. Ze slaagde erin de voor haar bedoelde 
kogel te ontwijken door zich een fractie eerder in de grep-
pel te laten vallen. Ze wachtte tot het donker werd, baan-
de zich een weg omhoog door de berg lijken waaronder 
ze begraven was en rende naar mijn moeder. Onder het 
bloed stond ze bij haar voor de deur.
 Al lange tijd brak ik me er het hoofd over in wat voor 
verhouding mijn moeder in de oorlog tot de Duitse be-
zetters had gestaan. De hele bevolking van de bezette 
gebieden moest destijds voor de Duitsers werken, er was 
geen alternatief. Alleen wie werkte kreeg voedselbonnen, 
en zonder voedselbonnen was je ten dode opgeschreven. 
Maar mijn moeder, die pas eenentwintig was toen de oor-
log uitbrak, had een bijzondere baan. Zij, de toekomsti-
ge dwangarbeidster, was op dat moment uitgerekend in 
dienst van de Duitse arbeidsbeurs, die dwang arbeiders 
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rekruteerde en op transport naar Duitsland zette. Het 
was alsof ze aan haar eigen deportatie had meegewerkt. 
Bovendien waren de arbeidsbeurzen belangrijke machts-
centra van de Duitse bezetter – iedereen moest zich daar 
melden, iedereen werd gecontroleerd, niemand kon om 
die instellingen heen. Wat voor taken zou mijn moeder 
daar hebben gehad? Stond ze aan de kant van de Duitsers 
omdat ze hen als bevrijders zag die het regime van Sta-
lin zouden overwinnen? Werkte ze uit overtuiging bij die 
arbeidsbeurs of was ze alleen een toevallig radertje in de 
Duitse oorlogsmachinerie? Hadden ze haar uiteindelijk 
weggevoerd, gewoon net als alle anderen, of had ze zich 
vrijwillig voor transport aangemeld? Was ze het slacht-
offer van de alomtegenwoordige propaganda die de licht-
gelovige, in armoede levende Sovjetburgers een paradijs 
in Duitsland beloofde? Had ze die propaganda zelfs in 
1944 nog geloofd, het jaar van haar deportatie, toen ei-
genlijk al iedereen wist wat de mensen te wachten stond 
die elke dag met duizenden tegelijk werden opgepakt en 
in veewagons naar het Duitse Rijk werden weggevoerd? 
Er waren tegen die tijd al heel wat mensen teruggekeerd, 
ziek, lichamelijk en psychisch te gronde gericht door de 
keiharde arbeids- en leefomstandigheden in Duitsland, 
arbeidsongeschikt geworden werkslaven die niet meer 
bruikbaar waren voor de nazi’s. Misschien had mijn moe-
der, als ze inderdaad vrijwillig was gegaan, dat allemaal 
wel geweten, maar geen keus gehad. Toen te voorzien was 
dat het Rode Leger Marioepol zou heroveren, was vluch-
ten waarschijnlijk de enige optie, want een medewerkster 
van de Duitse arbeidsbeurs had men waarschijnlijk direct 
als collaborateur en verrader doodgeschoten. En wellicht 
had mijn vader nog zwaarwegender motieven gehad dan 
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zij om de Sovjet-Unie te verlaten. Misschien was ze hem 
gewoon gevolgd, de man die destijds haar beschermer en 
haar enige toeverlaat was. Zijzelf was waarschijnlijk nog 
veel te jong, te naïef en te zeer van streek om beslissingen 
van een dergelijke reikwijdte te nemen, om zich te verzet-
ten tegen het brute geweld van haar tijd en plaats.
 Nu, in deze betoverende zomer aan het meer, begon 
ik met steeds meer vrees en beven te beseffen wat mijn 
voornemen inhield. Mijn eerste boek, dat tientallen jaren 
geleden was verschenen, was een soort poging tot een au-
tobiografie geweest, maar toen had ik nog geen idee van 
mijn biografie gehad, toen kende ik mijn eigen leven en de 
context ervan nog niet. Mijn moeder was altijd een figuur 
in mijn innerlijke wereld gebleven, maakte deel uit van het 
vage, schimmige gebied van mijn privé-vita, die ik, los van 
de politieke en historische context, zelf had verzonnen, in 
een niemandsland waarin ik een eenling zonder herkomst 
en wortels was. Pas veel later begon ik te beseffen wie 
mijn ouders waren en wat voor ‘stof’ ze me hadden nage-
laten. Nu had ik mezelf tot taak gesteld in te halen wat ik 
had verzuimd, in mijn misschien wel laatste boek te zeg-
gen wat ik in mijn eerste had moeten zeggen. Alleen wist 
ik nog steeds vrijwel niets over het leven van mijn moeder 
voor mijn geboorte en al helemaal niets over haar tijd in 
het Duitse werkkamp. Ik stond met lege handen, had al-
leen de geschiedschrijving en mijn fantasie, die niet tegen 
de peilloze afgronden van het thema was opgewassen.
 Toen degenen die met een neologisme van Hermann 
Göring ‘Ostarbeiter’ werden genoemd vanaf 1990 met 
grote vertraging schadevergoeding begonnen te claimen, 
kwam in Duitsland het thema ‘Ostarbeiter’ open en bloot 
in de spotlights, of althans in het schemerlicht te staan. 
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Inmiddels waren er non-fictieboeken, verslagen en be-
stond er documentatie over de dwangarbeid in het Der-
de Rijk, ik kon lezen en me informeren. Inmiddels had 
ik zelfs de zo lang tevergeefs gezochte literaire stem ge-
vonden, een boek van Vitali Sjomin, waarvan de Duitse 
vertaling Zum Unterschied ein Zeichen (Een teken des on-
derscheids) heette en dat al in de jaren zeventig was ver-
schenen. De Russische auteur vertelde daarin het verhaal 
van een puber die was weggevoerd uit Rostov aan de Don 
en de dwangarbeid in Duitsland alleen had overleefd om-
dat hij ervan overtuigd was dat wat hij zag en meemaakte 
niet met hem ten einde mocht zijn, dat hij verplicht was 
een getuigenis voor het nageslacht af te leggen. In het 
werkkamp, zo schrijft Sjomin, hadden de mensen het be-
ter dan in een vernietigingskamp, maar alleen in zoverre 
dat je in het werkkamp niet direct werd vermoord maar 
geleidelijk – door middel van een onmenselijke werklast, 
honger, slaag, voortdurend getreiter en het ontbreken van 
gezondheidszorg.
 Ik had tot mijn verrassing vastgesteld dat de vertaler 
van het boek Alexander Kaempfe was, met wie ik in de ja-
ren zeventig bevriend ben geweest. Hij las me vaak voor 
uit zijn vertalingen en het was goed mogelijk dat hij ook 
uit het boek van Vitali Sjomin had voorgelezen en dat ik 
me het alleen niet kon herinneren omdat ik toentertijd 
niet wist dat het boek over mijn ouders ging, dat zij even-
eens ooit een teken des onderscheids droegen, het op-
naai-embleempje ost dat hen van de qua ras hoger staan-
de West-Europese dwangarbeiders onderscheidde.
 Hoe langer ik onderzoek deed, op des te meer mon-
struositeiten ik stuitte waarvan niemand tot dan toe 
ooit gehoord leek te hebben. Niet alleen ikzelf wist veel 
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nog niet, ook van mijn Duitse vrienden, die ik als goed 
geïnformeerde mensen met historisch besef beschouw-
de, wist niemand hoeveel nazikampen er vroeger op het 
grondgebied van het Duitse Rijk waren geweest. Sommi-
gen gingen uit van twintig, anderen van tweehonderd, een 
paar schatten het aantal op tweeduizend. Volgens een stu-
die van het Holocaust Memorial Center in Washington 
ging het om 42.500 kampen, de kleine en de subkampen 
niet meegerekend; 30.000 daarvan waren werkkampen 
voor dwangarbeiders. In een interview met Die Zeit dat 
op 4 maart 2013 was verschenen, zei de Amerikaanse his-
toricus Geoffrey Megargee, die aan het onderzoek had 
meegewerkt: Het enorme aantal kampen bevestigt dat 
bijna alle Duitsers ervan op de hoogte geweest moesten 
zijn, zelfs wanneer ze geen besef hadden van de omvang 
van het achterliggende systeem en niet altijd van de toe-
standen in de kampen zullen hebben geweten. Het was 
het oude liedje: Wir haben es nicht gewusst. Hoewel het 
hele land met meer dan 42.500 kampen één grote goelag 
moet zijn geweest.
 Ik raakte steeds dieper verdoold in de wereldgeschie-
denis, in de spookachtige tragedies van de twintigste 
eeuw. De berichten over de dwangarbeid in het Derde 
Rijk waren vol blinde vlekken, ongerijmdheden en te-
genstrijdigheden. Mijn thema begon me zienderogen te 
ontglippen, het groeide me boven het hoofd. Was het niet 
toch al te laat, vroeg ik me af, zou ik nog wel genoeg adem 
hebben om recht te kunnen doen aan deze veelomvatten-
de stof? En waren er wel woorden voor dit alles, waren 
er wel woorden voor het leven van mijn in de anonimiteit 
verdwenen moeder, wier lot voor dat van miljoenen ande-
ren stond?
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 Ik was Azov’s Greeks allang vergeten toen ik opnieuw 
een e-mail ontving met die wonderlijke hiërogliefen in de 
afzenderbalk waarachter Konstantin met de Griekse ach-
ternaam schuilging. Ik las:

Geachte Natalia Nikolajevna!
Ik heb het nog een keer onderzocht en ben tot de con-
clusie gekomen dat de in ons archief opgenomen Jev-
genia Jakovlevna Ivasjtsjenko met grote waarschijn-
lijkheid toch uw moeder is. Laat ik ver terug beginnen. 
In de negentiende eeuw woonde er in Marioepol een 
Oekraïense grootgrondbezitter in de regio Tsjernigov, 
een edelman die Jepifan Jakovlevitsj Ivasjtsjenko heet-
te. Dat was uw overgrootvader. Waarschijnlijk was 
hij een van de eerste niet-Grieken die zich in die tijd in 
Marioepol vestigden, destijds nog een handelsstadje 
met amper vijfduizend inwoners aan de Zee van Azov. 
Hij kocht voor zichzelf en zijn gezin een huis in de 
Metropolietstraat, werd hofraad, scheepseigenaar 
en voorzitter van de havencommissie. In de loop der 
jaren kocht hij op een aantal plaatsen in de stad vast-
goed, opende winkels en vergaarde groot aanzien. Hij 
was getrouwd met ene Anna von Ehrenstreit, van wie 
we alleen weten dat ze van Baltisch-Duitse landadel 
was en volgens het kerkregister van 1845 tot 1908 
heeft geleefd.
Uw overgrootouders hadden zes kinderen, twee jon-
gens en vier meisjes. De oudste zoon was Jakov, uw 
grootvader en de vader van uw moeder. Zijn jongere 
broer Leonid is volgens het kerkregister al op zesen-
twintigjarige leeftijd aan epilepsie gestorven. Over de 
zusters Jelena en Natalia is ons niets bekend, maar we 
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weten dat de derde zuster, Olga, getrouwd was met de 
bekende psycholoog en filosoof Georgi Tsjelpanov, 
die Griekse wortels had. Dat verklaart ook waarom 
niet alleen de naam van uw moeder maar ook infor-
matie over Tsjelpanovs complete schoonfamilie in ons 
archief is terechtgekomen.
De vierde zuster van uw grootvader, uw oudtante 
Valentina, behoorde tot de crème de la crème van de 
intelligentsia in Marioepol, ze is tot op heden bekend 
in de stad. U kunt meer over haar lezen in het bijgaan-
de artikel.
Over uw grootmoeder weten we helaas helemaal niets 
behalve dat ze Matilda Iosifovna heette. De zuster van 
uw moeder heette Lidia en werd volgens het kerkregis-
ter in 1911 geboren. Haar broer heette Sergej en kwam 
in 1915 ter wereld. Hij was operazanger, in de oorlog 
zong hij aan het front en ontving hij een onderschei-
ding. De gedigitaliseerde oorkonde voor bijzondere 
verdiensten vindt u eveneens als bijlage.
Kortgeleden is er een boek over Georgi Tsjelpanov 
verschenen, waarin de familie van zijn vrouw meer-
maals wordt genoemd. Uw oudtante Olga leed blijk-
baar aan een psychiatrische stoornis en heeft zich op 
drieënveertigjarige leeftijd in Moskou uit een raam 
gestort. We zullen de auteur om een exemplaar van 
het boek voor u vragen.
De broer en zus van uw moeder zijn waarschijnlijk niet 
meer in leven. Maar ook hun nageslacht zal moeilijk 
traceerbaar zijn, vooral omdat de naam Ivasjtsjenko zo 
vaak voorkomt en we van uw tante Lidia alleen de voor-
naam kennen. Het opspeuren van vrouwen is altijd erg 
lastig wanneer men de naam van hun echtgenoot niet 



–  41  –

kent. Daarom stel ik voor dat wij onze zoektocht eerst 
op uw oom Sergej respectievelijk op zijn nageslacht 
concentreren. Om te beginnen zouden we contact kun-
nen opnemen met de redactie van het tv-programma 
Wacht op mij. Dat is een erg bekende format om bloed-
verwanten op te sporen en het programma komt zowel 
in de Sovjet-Unie als in Oekraïne op tv.

Ik begreep niet wat ik las. Wie was die Konstantin? Een 
of ander internetspook, een gevaarlijke gek of een gok-
ker? Wilde hij me in een tijd waarin het in Rusland weer 
in de mode was gekomen een druppeltje blauw bloed in 
de eigen aderen te kunnen bewijzen, lokken met adellijke 
voorvaderen om me dan verdere leveringen van zijn ‘ken-
nis’ alleen tegen vooruitbetaling te doen toekomen? Het 
leek me volstrekt uitgesloten dat mijn moeder uit het door 
hem beschreven milieu stamde, uit hogere kringen. De 
vrouw die ik had gekend behoorde niet eens tot de laagste 
stand, laat staan tot een hogere. Ze had buiten alle stan-
den gestaan, een Slavische Untermensch, een armzalige 
desolate figuur die ze op straat met stenen bekogelden. 
Als ze haar adellijke herkomst ooit, hoe vaag ook, zou 
hebben laten doorschemeren, had ik dat in mijn harts-
tochtelijke verlangen naar maatschappelijke verheffing als 
een spons in me opgezogen. Het was net alsof de schrijver 
van de e-mail de hersenspinsels uit mijn jeugd had gele-
zen, alsof hij me mijn eigen leugenverhalen van vroeger 
vertelde. Ik had blijkbaar met een bijzonder obscure uit-
was van de digitale jungle van doen.
 Ik opende de eerste bijlage en las de vette kop van het 
artikel: valentina jepifanovna ostoslavskaja – een 
onvergetelijke dochter van onZe stad. Daaronder  
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stond de medaillonvormige portretfoto van een vrouw. 
De adem stokte mij in de keel. Ik kende die vrouw, ik 
kende haar al zolang ik me kon heugen. Ze stond op het 
afdrukje dat thuis in mijn bureaula lag met op de achter-
kant de aantekening van mijn moeder: ‘grootvader met 
twee kennissen’. De vrouw die mij nu aankeek vanaf mijn 
beeldscherm was nog iets jonger en iets ranker, maar het 
betrof onmiskenbaar hetzelfde gezicht: dat intellectuele 
met de hoge jukbeenderen, de wat arrogante trekken en 
de strenge mond. Ook op deze foto droeg ze een donkere, 
hooggesloten jurk en een knijpbrilletje.
 Het was alsof het meer achter het raam op en neer be-
gon te deinen. Alles om me heen was opeens nieuw en 
onbekend. Ik staarde naar het gezicht van de vrouw op 
mijn beeldscherm en langzaam, bijna als in slow motion, 
begon me te dagen wat dit betekende. Deze foto was het 
ongelofelijke, fantasmagorische bewijs voor het feit dat 
de Jevgenia Jakovlevna Ivasjtsjenko die ik in het forum 
van Azov’s Greeks had gevonden, inderdaad mijn moeder 
was. En de mij zo vertrouwde vrouw op de foto, die mijn 
moeder een kennis had genoemd, was in werkelijkheid 
haar tante, een zus van haar vader.
 Ademloos vloog ik over de regels van het artikel. Ik 
las dat de in 1870 geboren Valentina Jepifanovna een par-
ticulier gymnasium voor meisjes uit onbemiddelde fa-
milies had opgericht. Ze had haar leven lang gestreden 
tegen sociale ongelijkheid, schreef de auteur, en het was 
aan haar engagement te danken dat talloze meisjes uit 
Marioepol toegang tot hoger onderwijs kregen en aan 
een leven in onwetendheid en armoede konden ontsnap-
pen. Haar denkbeelden waren nauw verwant met die van 
haar broer Jakov, de vader van mijn moeder, die rechten 
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en geschiedenis had gestudeerd en al tijdens zijn studie 
illegaal had samengewerkt met de bolsjewieken. Op zijn 
drieëntwintigste werd hij opgepakt door de tsaristische 
geheime politie en voor twintig jaar naar Siberië verban- 
nen.
 Valentina Jepifanovna, de tante van mijn moeder, 
zo meldde het artikel, was getrouwd geweest met Vasili 
Ostoslavski, een man uit een buitengewoon vermogen-
de Russische adellijke familie, die bekendstond om haar  
eruditie, wereldburgerschap en vrijzinnigheid. Na de Re-
volutie, zo las ik, stierf deze man de hongerdood, samen 
met miljoenen anderen die tijdens de grote hongers-
nood in Oekraïne het leven lieten. Valentina’s gymna-
sium brandde af tijdens de burgeroorlog, en kort daarop 
overleed ze op achtenveertigjarige leeftijd aan de destijds 
heersende Spaanse griep. Haar zoon, Ivan Ostoslavski, 
werd een bekend wetenschapper op het gebied van de 
aerodynamica, wiens boeken verplichte lectuur waren 
voor studenten lucht- en ruimtevaarttechniek in de hele 
Sovjet-Unie. Op een foto staat een man op leeftijd die 
eruitziet als een sint-bernard, met een grof gezicht, maar 
schrandere, levendige ogen. Valentina’s dochter Irina Os-
toslavskaja schopte het tot viceminister voor Openbaar 
Onderwijs, maar werd onder Stalin opgepakt als vijand 
van het volk en naar Siberië verbannen.
 En ik las nog iets anders. Mijn overgrootvader Jepifan, 
de grootgrondbezitter uit de regio Tsjernigov, schijnt in 
Marioepol langzaam aan de drank te zijn geraakt en zijn 
gehele vermogen te hebben verloren. Op een gegeven mo-
ment, stond er, was hij spoorloos verdwenen en had hij 
zijn vrouw Anna von Ehrenstreit als vrouw alleen met zes 
kinderen en zonder enige middelen achtergelaten. Het ge-
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rucht ging dat hij met een van zijn voormalige vrachtsche-
pen naar India was gevlucht.
 Ik had het gevoel dat ik een tweede hoofd nodig had 
om dit alles te bevatten, in me op te nemen en te begrij-
pen. Ik had tot dusver altijd meegemaakt dat de waarheid 
een leugen bleek, maar nu, het was echt bizar, was bewe-
zen dat er in mijn kinderlijke leugens een kern van waar-
heid zat.
 Wat me nog het meest verbijsterde was van hoe onver-
moed hoog mijn moeder was gevallen. Waarom had ze 
nooit over haar afkomst gesproken, er nooit één woord 
over gezegd? Waarom had ze zelfs haar verwantschap 
met haar tante Valentina geloochend en haar ‘een kennis’ 
genoemd? Ik had mijn moeder altijd als een uit armoe-
dige verhoudingen stammende vrouw van het volk ge-
zien; haar ware herkomst, die me nog steeds voorkwam 
als een warrig verzinsel, verleende haar lot een geheel 
nieuwe, onvoorstelbare dimensie van meedogenloos- 
heid.
 Met gevoelloze vingers opende ik de tweede bijlage 
van de mail van Azov’s Greeks. Op mijn beeldscherm ver-
scheen de scan van een verweerd, bruinachtig verkleurd 
document, waarop ik het fiks verbleekte Russische type-
machineschrift pas kon ontcijferen nadat ik het meerdere 
malen had vergroot. Ik las:

De Orde van de Rode Ster wordt verleend aan Ivasj-
tsjenko, Sergej Jakovlevitsj, geboren in 1915 in Marioe-
pol, partijlid, in het Rode Leger sinds 1939, sergeant, 
sinds begin van de oorlog aan het front, opgeroepen 
uit Kiev, geen verwondingen.
Als solist van vocaal ensemble De Rode Banier heeft 
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Om zijn houding iets natuurlijks te geven liep hij vlot de ste
nen trap van de Club op. Boven aangekomen stuitte hij op 
een vrouw achter een tafeltje waarop een gastenboek lag 
opengeslagen. Hij scande de onderste namen. ‘Dupont’ las 
hij. Hij nam de balpen en zette zijn luchtige, onleesbare krab
bel. Een naam is alles, dacht Adam. Zijn handtekening, waar
op hij als puber lang had geoefend, stelde een drietal aanrol
lende golfjes voor met een v’tje erboven; niemand zou in dat 
zeezicht met meeuw de naam Adam Landau herkennen. Zijn 
grootvader Josef Landau was voor de oorlog rechter in Wenen 
geweest, daar ontleende Adam ruggengraat aan, maar hij 
had de man niet gekend, zijn karakter was niet door hem 
beproefd, dus was het de vraag hoe sterk die rug van Adam 
wel was.
 – Ik ben de introducee van Dupont, zei hij. Of hij bloosde 
was niet te zien, hij had een wijnvlek op zijn linkerwang. Hij 
keek de antieke zaal met het glimmende parket in, alsof hij 
die Dupont daar zocht. 
 Doelgericht maar in een onopvallend tempo stak Adam de 
conversatiezaal van de statige Club over. Hij merkte het ver
raderlijk gladde parket wel op, maar op zijn spekzolen bleef 
hij overeind, hij bestelde een mineraalwater aan de bar en 
nam de tijd om het clubgezelschap te observeren. 
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 Vroeger had hij in de klas gezeten met ene Hoki Dupont, 
telg uit het luxe aanstekersgeslacht. Hoki stak ieders sigaret 
of joint aan met zijn gouden aansteker en een arrogante uit
drukking op zijn smoel, wat je noemt een etter. ‘Weet je wat 
een bloedwang is? Een lelijkerd die nooit van zijn leven een 
lekker wijf krijgt. Een bloedwang ben je. Een wandelende 
aambei.’ Tot op een mooie, zonnige dag, toen Adam hem na 
het laatste uur plotseling achter de fietsenhokken had ge
trokken en hem een gebroken neus en een blauw oog had 
bezorgd. 
 Hij stond met zijn glas mineraalwater op het ruime club
balkon met uitzicht op de Dam. Naar het monument had hij 
nooit goed gekeken. Als gedenkteken hoorde het eerder thuis 
in een Franse provincieplaats dan in het hart van een anar
chistische stad als Amsterdam. Wiens natte droom was dit 
geweest? 
 De Koninklijke Industrieele Groote Club was een business
club ‘met een gezonde aanwas van jonge leden’, Adam had 
hun website bestudeerd. Bestuurders van allerlei bedrijven 
zagen elkaar graag tijdens happy hour op dit soort locaties 
met standing, voor de bonding, om hun posities zeker te stel
len. Alles wat de goden op de Olympus vergund is, mogen zij 
ook. Liggend op sofa’s verveeld van druiventrossen genieten 
en spelletjes spelen op declareerbare kosten, kruipolie in het 
rond spuitend, aan flûtes nippend, fantaserend over een vol
gend orgasme.
 Er kwamen drie luidruchtige mannen naast hem staan, 
meer jongens vond hij. Hij droeg weliswaar een nette broek 
met een colbertje, maar hún pakken zagen eruit alsof ze te 
heet gewassen waren, hun blote voeten staken in donker
blauwe puntschoenen. Makelaars vermoedde hij. Hij droeg 
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Clarks, de aloude bordeelsluipers. Steeds als het verkeer op 
het Rokin optrok in de richting van het Centraal Station, 
werd het gesprek van de mannen overstemd, alleen hun la
chen klonk erbovenuit. Een van de jongens presenteerde 
hem een cigarillo uit een doosje. Hij kreeg vuur.
 In de wereld altijd je eigen weg zoeken, dat was wat zijn 
ouders hem hadden geleerd, mensen die je nodig kunt heb
ben in de ogen kijken, hun naam helder uitspreken, het ge
zicht onthouden. Iemand vaak (maar niet té vaak) bij zijn 
voornaam noemen, dat wekt vertrouwen en streelt de ijdel
heid, ze zullen je niet gauw vergeten. Aan de vader van een 
vriendje vroeg hij of bankier later iets voor hem zou kunnen 
zijn. ‘Ja, Adam, jij kan bijvoorbeeld heel goed rekenen,’ (wat 
waar was) ‘maar een goede naam brengt je toch razendsnel 
op plekken die je anders alleen met grote moeite zou berei
ken. Jouw naam klinkt niet alleen goed, je vader is ook een 
belangrijk zakenman.’ Het was voor het eerst dat hij met de 
ogen van een ander naar zijn eigen familie keek. De vader die 
hem die raad gaf was dezelfde die hem ‘het racepaard met de 
lange manen’ noemde. Zijn haar hing in die tijd net boven 
zijn schouders. Door die typering – nomen est tenslotte 
omen – leek die man verborgen talenten in Adam te zien. Dat 
blijft je altijd bij, zo’n opmerking uit je jeugd, dacht hij, het 
zet je leven op een spoor.
 De duiven scharrelden bij het Paleis op de Dam voor de 
sokkel van een goudgeschilderd levend standbeeld. Kleuter 
Adam had op die plek op zondagmorgen de poppenkast met 
Jan Klaassen en Katrijn nog gezien. Daarna kocht zijn vader 
een puntzak zonnebloempitten en gingen ze de duiven voe
ren, de pitjes vielen in de voegen tussen de kinderkopjes. Op
windender was het om de duiven te plagen en te proberen ze 
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op hun staart te trappen en te laten opstijgen. De almacht 
om een levend ding op te jagen gaf een kind voldoening.
 Toeristen schrokken als het gouden standbeeld plots naar 
voren knikte en in die positie weer bevroor. Adam keek ge
amuseerd naar die flauwigheid in de verte en nam een slok 
van zijn Vichy, lekker zoutig, en hij trok zelfverzekerd aan 
het sigaartje. Hij moest hier een bestuursvoorzitter te spre
ken krijgen die wat betekende in de wereld van de Goede 
Doelen. 
 Hoeveel zou zo’n levend standbeeld nou per dag verdie
nen, vroeg hij zich af, en om zich te ontspannen maakte hij 
een paar berekeningen in zijn hoofd.

– Niet omdraaien, fluisterde een stem achter hem in zijn oor, 
ik weet waar jij mee bezig bent. Jij moet je leven omgooien. 
 Hij keek om maar zag niemand. En in die beweging, terwijl 
hij zijn hoofd weer terugdraaide, spatte met een snoeiharde 
knal de pyloon van het monument op de Dam uiteen. Een 
fontein van brokken spoot omhoog. De explosie echode te
gen de omliggende gebouwen, de Bijenkorf, het Koninklijk 
Paleis, hotel Krasnapolsky. De luchtdrukverplaatsing was  
zo immens dat Adams oren dichtklapten en hijzelf tegen de 
balkonmuur werd gedrukt. De brokstukken leken in stilte en 
met een vertraagde beweging in een zonnekrans uiteen te 
zweven. Hij keek er met domme, open mond naar. Nog 
vreemder was het dat hij die op hem af vliegende betonbrok
ken kon ontwijken door naar links of rechts te hellen, alsof 
hij de held was in een computergame. Toen hij naar rechts 
boog, zag hij uit zijn ooghoek dat de makelaarsjongens in
eengedoken dekking hadden gezocht onder de balustrade, 
terwijl ze, de handpalmen boven hun hoofd, het naderende 
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onheil trachtten af te wenden. De brokstukken die Adam op 
zo wonderlijke wijze kon ontwijken, vlogen langs hem heen 
de Club binnen en belandden daar tegen de slapen en de ach
terhoofden van de leden die niet beseften dat er een aanslag 
op de westerse vrijheid had plaatsgevonden. 
 Onverwacht hard keerde het geluid in Adams oren terug, 
met het gegil van omstanders. In de Club was het stilgeval
len. Adam zag een paar mensen tegen de muren aan geplakt, 
bij anderen die op het parket zaten, liepen straaltjes bloed uit 
hun hoofd. Aan zijn voeten lag een vrouw in mantelpak met 
een bloedend been.
 – Iemand een dokter hier? riep een stem vanaf de andere 
kant van de zaal. Er vormden zich groepjes rondom de ge
wonden. Adam was rustig. Geen bonzen van zijn hart, geen 
paniek, al zijn functies vertraagden juist, waardoor hij de 
situatie kon overzien. Als een soldaat in zijn tank. Hij kende 
die ontkoppeling van zichzelf. De reactie kwam meestal na 
enkele uren of bleef helemaal uit, alsof het niet was gebeurd. 
Hijzelf mankeerde niets, alleen zijn handen en zijn kleren 
zagen grijs van het puinstof.
 – Ik heb ehbo, zei Adam ter geruststelling en hij knielde bij 
de vrouw in het mantelpak. Het bloed gutste in schokjes uit 
een snee in haar dijbeen, ze was waarschijnlijk door rond
vliegend glas geraakt. De vrouw bleek bewusteloos. Toen hij 
negentien was had hij als strandwacht in Frankrijk een cur
sus reanimatie en ehbo moeten volgen. Hij had het diploma 
ook willen halen omdat hij een reis naar het Verre Oosten 
ging maken en naar afgelegen plekken zou trekken. Met dat 
diploma op zak kon hij zichzelf in ieder geval van de meest 
acute gevaren redden. Ook verkreeg hij er wellicht een be
voorrechte status mee bij mensen in een bergdorp. Op zo’n 
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plek heb je niets aan een naam. Je moet een daad, liefst een 
wonder verrichten om je onmisbaar te maken en zo je positie 
veiligstellen.
 Voor hij het wist had hij de rok van de vrouw opgeschort. 
Rond de zestig, gedistingeerd, maar één gelakte pump. Adam 
realiseerde het zich niet altijd, maar hij kon vaak in een se
conde de details van een situatie inschatten. De vrouw droeg 
een panty met een zilverglans. Hij zag een frivool rood slipje 
door het waas schemeren. Het bloed uit haar dijbeen sijpelde 
door die panty heen naar het rood van haar slip. Hij graaide 
in de zak van zijn colbert waar hij wat losse munten bewaar
de om obers een fooi te kunnen geven of een straatmuzikant 
een eurootje toe te werpen. Mensen die een talent hadden, 
hoe klein ook, en daarmee op straat gingen staan, ontroer
den hem altijd. Hij vond een tweeeuromunt en klemde hem 
tussen zijn lippen.
 – Het is Paula. Is alles onder controle? vroeg een man 
wiens haar en das nog helemaal recht zaten. De naam Paula 
golfde door de zaal.
 – Er is een slagader geraakt, ik ga een drukverband aanleg
gen. Gaat u een mes of een lepel zoeken. 
 Adam sprak wat onverstaanbaar met de munt in zijn mond. 
Hij posteerde zich tussen de benen van de vrouw en stroopte 
haar panty naar beneden, waarbij hij niet kon voorkomen dat 
ook haar slip meekwam en hij midden in haar schaamstreek 
keek, een vrijwel kale venusheuvel met verticaal een uitwaai
erend snorretje. Zijn blik bleef daar even hangen, toen schoof 
hij op zijn knieën achteruit en trok met een ruk haar panty 
uit, haalde hem onder haar dijbeen door, knoopte hem om 
het been, veegde het bloed van haar vel om de kloppende 
snee terug te vinden. Hij nam de tweeeuromunt uit zijn 
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mond en drukte die op de wond.
 – Lepel! Hier! 
 De vent die hij eropuit had gestuurd, kwam aangegleden 
met een ober die een hele bestekbak droeg.
 – Een kleine soeplepel! 
 Adam snoerde de panty aan terwijl hij de munt op de wond 
bleef drukken.
 – Vinger op de knoop! 
 Onder druk kon hij heel autoritair zijn, zo kreeg zijn eigen 
paniek geen kans.
 – Wat?
 – Doe wat ik zeg, man, je hele gewicht op de knoop, voel de 
munt eronder, houd hem erop, druk de wond dicht met al je 
kracht. Adam pakte de lepel, schoof de steel in de knoop en 
gaf er een paar keer een draai aan.
 – Waar blijft de ambulance? Hij sjorde de knoop vast zodat 
de ader dichtgedrukt bleef. 
 De venusheuvel van de vrouw staarde hem nog steeds aan. 
Hij trok haar rok naar beneden. Op dat moment kwam ze bij, 
alsof ze had gemerkt dat hij naar haar kruis keek. Met de 
lipstick nog perfect op haar lippen vormde ze een glimlach, 
een schittering van dankbaarheid in haar ogen. 
 – Ik ga kijken of ik nog meer mensen kan helpen, zei Adam. 
Ze maakte een gebaar met haar hand dat ze het wel begreep, 
die hand viel slap tegen zijn gulp, waar zij zijn zwelling moest 
hebben vermoed. Hij instrueerde de ober om hard op de 
munt te blijven drukken tot het ambulancepersoneel kwam. 
Eindelijk kon hij om zich heen kijken. De puinhoop binnen 
viel mee. Adam fatsoeneerde zijn hemd in zijn broek. Slacht
offers die op de grond en de banken lagen werden bijgestaan 
door andere clubleden, wonden werden gedept, kelners hol
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den heen en weer met schone tafellakens, rollen keukenpa
pier en damasten servetten die fungeerden als noodverband. 
Sirenes van politie, ambulance en brandweer drongen nu 
luid tot de statige zaal door. 
 Wie hij hier had willen tegenkomen was Van Erdingen, 
Sicco Talens van Erdingen, voorzitter van de raad van be
stuur van het fonds Vluchteling In Nood. Adam had alleen 
een foto van de man op internet gezien. 
 In het rond spiedend liep hij naar het balkon, de eersteklas 
plek waar de leden elkaar verdrongen om in ontzetting naar 
de ravage op de Dam te kijken. Het plein lag bezaaid met 
gewonden. Loeiende sirenes klonken van alle kanten. Nie
mand boven maakte aanstalten om de gewonden beneden te 
helpen. 
 Adam ging terug naar binnen en dacht hem ineens aan de 
andere kant van de zaal te zien zitten, Talens van Erdingen. 
Eén been gestrekt, het andere opgetrokken. Adams oog viel 
op de rode zool van zijn schoenen, van het merk Louboutin, 
zeven à achthonderd euro wist hij, niet lang geleden had hij 
er zelf ook een paar overwogen. Een rood riviertje liep uit 
Van Erdingens neusgat, met de al flink bebloede punt van 
zijn overhemd probeerde hij het te stelpen. 
 – Zal ik even? Adam knielde bij hem neer. De man keek op, 
verdwaasd alsof hij dronken was. Adam zette zijn duim en 
wijsvinger op de brug van Van Erdingens neus en kneep.
 – Ik ben gediplomeerd, zei Adam, nou ja, ik heb ehbo.
 – Godzijdank, mannen als u hebben we nodig.
 – U bent toch Talens van Erdingen? Ik herken u. 
 Altijd en overal de ijdelheid kietelen, goed zo, Adam.
 Van Erdingen spuugde iets uit.
 – Ik denk dat ik een stuk steen tegen m’n neus of mijn 
voorhoofd heb gekregen.
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 – Puin van het monument, zei Adam.
 – Is het monumént ontploft? Wat is er gebeurd?
 – Het is een bende op de Dam, een aanslag misschien, over
al gewonden, wie weet doden, zei Adam.
 – Moeten we niet gaan helpen?
 – Nog niet, eerst uw bloeding stoppen.
 – Wie bent u? Ik heb u hier nog nooit gezien, zei van Erdin
gen.
 Adam noemde zijn naam. 
 – Ik wilde vandaag eens kennismaken met de Club en kij
ken of het wat voor míj was, maar dat het zo moest…
 – Man, wat een ramp, zei van Erdingen en maakte aanstal
ten.
 – Stil blijven zitten, alstublieft. Nog een paar minuten.
 Hem rustig maken, aan de praat houden.
 – Maar die mensen buiten dan?
 – De brandweer en de ambulance zijn gearriveerd. Ze zijn 
bezig, zei Adam.
 Talens van Erdingen was ook ambassadeur van Giro 333, 
een overkoepelende instantie van goededoelenorganisaties, 
wist Adam.
 – Ik wilde u al eens ontmoeten.
 Adam verstevigde zijn greep op de brug, zijn vingers gle
den telkens weg, het bloed maakte de neus vet. 
 – Ik heb financiën en it gedaan bij onder meer de Wijk
loterij, de Postcode Loterij, daarvoor bij Red Een Dier en bij 
Stop Hersentumor Nu, somde Adam op.
 Hij bekeek de kale kruin van Van Erdingen en zag daar een 
snee waar een straaltje uit druppelde.
 – Financiën? Lander zei je?
 – Landau. 
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 Met zijn vrije hand viste Adam onder zijn andere arm door 
een visitekaartje uit zijn binnenzak en schoof het in Van Er
dingens hand. Er zat meteen een gave vingerafdruk in bloed 
op. 
 – Ik denk dat het vat nu wel dichtzit, zei Adam met over
tuiging. Maar blijft u nog even zitten anders wordt u mis
schien duizelig. Ik ga buiten kijken of ik nog meer mensen 
kan helpen. Ik bel u als u het goed vindt.
 – Nee, nee, ik bel ú. Hij probeerde toch op te komen. 
 Adam hielp hem overeind door een hand onder zijn door
weekte oksel te plaatsen. 
 – Niet duizelig?
 – Bedankt, Landau. U hoort zeker van mij.
 Adam knikte en liep naar het eind van de zaal, kon een 
triomfantelijk lachje niet onderdrukken. De natte oksel, zijn 
bebloede neus, zijn hulpeloosheid, heel die vernedering voor 
een hooggeplaatste. Zijn intuïtie klopte, hij wíst dat hij hem 
hier zou treffen. Deze zet had Adam gewonnen.
 Hij liep in de richting van de stenen trap naar de uitgang. 
Zijn mond was kurkdroog. In het voorbijgaan griste hij een 
halfvol glas water van een tafel en dronk het in één teug leeg, 
door het glas heen zag hij geronnen bloed aan zijn vingers.

Pas toen hij buiten stond, sloeg de realiteit toe. Er hing een 
stofnevel over de Dam en er waren veel meer slachtoffers dan 
hij had gedacht. De brokstukken en de aapachtige hoofden en 
armen van de afzichtelijke beelden, die symbool moesten 
staan voor vrijheid en onverzettelijkheid, lagen in een wijde 
cirkel om het ontplofte monument verspreid. Bij de aanblik 
van de gewonden trilden zijn oogleden. Even een spasme, 
daarna was het weg. Hij zou best een oorlogsfotograaf of 
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slagveldarts kunnen zijn, dacht hij. 
 – Voorzichtig! riep iemand toen het ambulancepersoneel 
een slachtoffer op een brancard ruw de ambulance in schoof. 
Adam hielp een andere brancard te tillen met daarop een 
man met een enorm gat in zijn hoofd. 
 Van een verpleger kreeg hij een in alcohol gedrenkt kom
pres in handen gedrukt.
 – Je bloedt onder je oog, kijk even of het ernstig is. 
 Maar het was geen bloed. De paarse wijnvlek op zijn wang 
beschouwde hij als een ereteken, allerminst een smet die 
moest worden weggeveegd. Dat was niet altijd zo geweest.
 Het plein leek lichter nu het monument was weggeslagen. 
Adam informeerde links en rechts of hij kon helpen en kniel
de bij iemand neer zoals hij politici op tv had zien doen op 
9/11. In feite deed hij niets anders dan met een manoeuvre de 
Dam verlaten. Hij passeerde een paar gewonden die onder 
het toeziend oog van de portier met gouden tressen hotel 
Krasnapolsky werden in gedragen. Adam keek om, overzag 
de verwoesting. 
 ‘Jij moet je leven omgooien.’ Wie had dat in zijn oor ge
fluisterd? Was het een hallucinatie geweest? Was hij het zelf? 
Een paar maanden eerder was het begonnen met een bloed
neus waarbij het bloed Adam in de keel gulpte en hij het wel 
een uur lang wegslikken moest. Een kussensloop vol, hij 
dacht dat hij doodging. En nadat ze in het ziekenhuis het 
adertje in zijn neus effectief hadden dichtgebrand, had iets 
in hem ook al gezegd dat hij zijn leven moest veranderen.

De gigantische afgebrokkelde kies die het monument was 
geworden, werd de eerste dagen bedolven onder de bloemen 
en knuffels. In cirkels brandden de waxinelichtjes, elke avond 
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trok er een wake naar het plein. Op gedempte toon werd er 
gediscussieerd en gebeden, er zaten jongens en meiden met 
gitaren op de treden, er werd gezongen met zuivere stem
men. Een bekende pianozaak had een vleugel met de firma
naam erop laten neerzetten. Het aangevallen monument 
bracht in plaats van paniek en chaos een zachte bries op 
straat, jongeren en ouderen hand in hand. De terroristen 
hadden daar vast niet op gerekend.
 Een week later bekeek Adam de nog altijd aanwezige groep 
jongeren vanuit de poortingang van de Club. Het was moge
lijk dat Talens van Erdingen er kwam dineren, hij had nog 
steeds niet gebeld. Op deze plek konden ze elkaar toevallig 
tegen het lijf lopen. Adam zou naar zijn gezondheid informe
ren. Van Erdingen zou hem uitnodigen en mee naar boven 
nemen omdat Adam zijn leven had gered. Ze brachten samen 
een genoeglijke avond door en het draaide eropuit dat Van 
Erdingen hem een bijzonder goede positie aanbood.
 Wind blies de poort binnen. Op het plein begon het te re
genen. Het deerde de menigte niet, die bleef onverzettelijk, 
armen over wildvreemde schouders. Adam sloeg zijn kraag 
op en drukte zijn rug tegen de bakstenen muur tegen de in
waaiende regen.
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Zijn secretaresse belde en maakte voor haar baas een diner
afspraak in een Japans restaurant. 
 Om de hoek van de straat op de Zuidas wachtte Adam vijf 
minuten lang na het tijdstip van de afspraak met Sicco Ta
lens van Erdingen voor hij het restaurant binnenging. Het 
woei in deze wijk met torenflats, maar om deze hoek storm
de het. Hij drukte zijn hoed vaster op zijn hoofd. Niet lang 
geleden was hij in Londen en besloot toen deze borsalino te 
kopen in een van de laatste hoedenspeciaalzaken, uit nostal
gie naar een verstreken tijdperk. Hij lonkte al naar de borsa
lino sinds hij jaren geleden de nachtfilm Le Samouraï zag. Zijn 
beste vriend had een vriendin meegenomen. Ze ontmoetten 
elkaar voor de bioscoop. En hoewel het nacht was droeg 
Keet, zoals ze heette, een zonnebril. Nogal aanstellerig, vond 
Adam. Vanaf het eerste beeld werd hij de film binnen getrok
ken en vatte sympathie op voor de held en huurmoordenaar, 
de geheimzinnig zwijgende overtreder die altijd ongrijpbaar 
blijft. Na afloop bespraken ze met z’n drieën de film in een 
café. Een aantal tequila’s later was Adam bezweken voor 
Keet, die hem met haar krachtige persoonlijkheid had be
dwelmd. Alles aan haar was dynamisch, gelukkig geen gang
bare schoonheid. Een sterk gezicht, dat beviel hem. Haar 
manier van praten, haar schouders die per bewering naar 
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voren of juist naar achter staken. Of het haar persoon was 
die de doorslag gaf of de manier waarop ze haar vingers door 
haar heerlijk rommelige haardos haalde of toch de kusbaar
heid van haar mond, kon Adam niet meer achterhalen. Maar 
de gedachte die zich na de eerste nacht met haar opdrong 
was: van deze vrouw wil ik kinderen. Nog nooit was hem dat 
gebeurd. Hoe had hij zo zeker geweten dat een kind van hem 
bij haar in de beste handen was? Ze gingen een tijdje met 
elkaar om. Hij was nog veel te jong, vond hij, maar de drang 
om een gezin te beginnen had zich aan hem geopenbaard. Ze 
gingen grootmoedig uit elkaar. Eerst moest er geleefd wor
den.

Het was wel mogelijk om aan een gewone tafel te zitten in 
deze luxueuze, volgens strenge regels vormgegeven Japan
ner, maar Talens van Erdingen gaf de voorkeur aan de tradi
tionele zitvorm, om te laten zien dat hij er een verleden had. 
Hij zat met schijnbaar gemak op het podium met de lage ta
feltjes. En terwijl Adam aan de rand zijn schoenen uittrok, 
stak Van Erdingen al van wal.
 – Ik zat tien jaar als directeur van een verzekeringsmaat
schappij in Tokio. Heb daar ook mijn vrouw, Ichigo, ontmoet. 
Ik ben dol op het Japanse eten. Ichigo betekent aardbei, wist 
je dat? Ze was zo delicaat, ik wilde haar meteen opeten, snap 
je. Hij lachte.
 Adam wurmde zijn benen onder het lage tafeltje, zorgde 
dat hij geen van de Delfts blauwe bakjes zou omstoten.
 – Liefde van een Japanse is raden, Adam. Mijn vrouw 
schaamde zich, het lichaam is daar heel privé. Maar ik wist 
er wel doorheen te prikken, als je me begrijpt.
 Adam was een beetje opgelaten door het intieme onder

AC_REISEL_(adam)_bw_v08.indd   24 28-11-18   13:17



25

werp dat meteen al ter tafel kwam. De Japanse had gelijk, 
liefde is breekbaar, een naakt zeedier dat met een schokje 
ineenkrimpt als je het met je blote vingers aanraakt. De eer
ste weken met Keet waren ze zo verliefd geweest, ze hadden 
haar bed bijna niet verlaten. Na een paar maanden taande 
het vuur, had het al niet meer die omverblazende opwinding.
 Van Erdingen wees met zijn gemanicuurde vingers op de 
twee poppenbakjes met boontjes en radijs op het tafeltje.
 – Ga vast je gang. Vind je het goed als ik bestel? Ik ben thuis 
in al hun gerechten. 
 Talens van Erdingen gaf als oudceo alleen in hoofdlijnen 
stimulerende leiding aan de overkoepelende goede doelen, 
hield voornamelijk het netwerk op peil. Maar van het reilen 
en zeilen van een goededoelenstichting had hij weinig ver
stand, bekende hij. Zijn positie bij de stichting was een ere
baantje, hem na zijn pensioen toegespeeld. De praktische 
gang van zaken moest hij aan de financiële man overlaten.
 – Werk jij met die moeilijke programma’s? vroeg Van Er
dingen.
 – Oracle bedoelt u? Dat heeft weinig geheimen voor me, 
maar tegenwoordig werken we met Hadoop of Netezza en 
ook die worden elke dag gedwongen te vernieuwen.
 – Het is allemaal Sanskriet voor mij. Maar we hebben ie
mand als u nodig. De beste. Het gaat tenslotte om publiek 
geld.
 Van Erdingen bestelde in vloeiend Japans bij de heftig 
knikkende baas van het restaurant. De zaak zat inmiddels 
vol met Japanse mannen die zich bij de bar opstelden, waar 
ze naar whiskyflessen met gekalligrafeerde opschriften we
zen. 
 – Ze hebben ieder hun vaste fles, vertelde Van Erdingen, 
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straks worden ze giechelig als schoolmeiden, Japanners kun
nen absoluut niet tegen sterkedrank.
 Twee glazen Suntorywhisky werden door een elegant 
knielende vrouw in kimono aan hun tafeltje geserveerd.
 Adam wist hoe hij stokjes moest hanteren en hij had met 
smaak van de gefermenteerde kool, de rauwe garnalen, de 
kikkerbilletjes en de zeeegelsushi gegeten. Hij wist dat hij 
Talens van Erdingen die avond niet teleurstelde, hij gaf een 
serieuze indruk van zichzelf en een heldere visie op de finan
ciën van goededoelenstichtingen. 
 Hij kreeg een eigen kamer in het prachtige negentiende
eeuwse pand van de stichting, een mooi maar bescheiden 
salaris en veel zelfstandigheid. Zo kon hij snel het dichtge
slibde systeem opschonen, achterstallige en onhandige fi
nanciële constructies aanpakken. Zoals híj het voorstelde, 
op zíjn manier. Geen chef boven zich en geen medewerkers 
onder zich die inzage of toegang moesten krijgen tot het sys
teem dat hij hanteerde. Hij was nu hoofd financiële controle 
bij een van de grootste goededoelenorganisaties van het 
land.
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Bijna tien jaar na hun korte relatie botste Adam in de Bijen
korf tegen Keet op.
 – Sorry, ik liep te dromen. 
 Oprechte excuses kostten hem weinig moeite. De waar
heid was dat hij haar vanuit de verte op de afdeling lakens en 
slopen had gespot. 
 – Loop jij altijd tegen vrouwen aan te biggen als je lakens 
zoekt?
 – Dag Keet.
 Ze omhelsden elkaar. Ze rook vertrouwd.
 – Niks veranderd.
 – Jij gelukkig nog steeds die charmante wijnvlek.
 Nog nooit had ze tegen hem gezegd dat hij een charmante 
wijnvlek had. 
 – Ik zocht slopen, zei hij, en ik vind jou, dat is geen toeval.
 – Is dit soms je pickupstek? Koffie? Ja toch? Kom op!
 Ze haakte haar arm in de zijne, nog even spontaan als al
tijd. Kriebels van opwinding in zijn haarwortels. Ze dronken 
een glas wijn in het koffiebarretje, en aten een saucijzen
broodje.
 – Waar heb jij al die tijd gezeten?
 – O, met knappe mannen saucijzenbroodjes eten, zei ze 
met haar mond vol, het bladerdeeg sproeide in het rond. Ze 
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lachte hard en likte haar lippen af. En jij?
 – O, ober geweest en strandwacht, bananen gelost op Bar
bados, leren crawlen en aan jou gedacht tijdens een super
saaie accountantsopleiding. En jij?
 – Modevakschool, niet afgemaakt, kostuums ontworpen 
voor theater, me als radiointerviewer tevergeefs proberen 
in te dringen bij de omroep, in een Finse truienwinkel ge
staan en heel véél saucijzenbroodjes gegeten met knappe 
mannen zónder wijnvlek.
 – Heb je een vriend?
 – Volgende vraag.
 – En hoe was je vorige vriend?
 – Wie? 
 – Niet leuk?
 – In het eerste jaar houden ze het autoportier voor je open, 
in het tweede jaar dragen ze je koffer, verven je slaapkamer 
en doen een paar sprookjesdingen met je.
 – Zoals saucijzenbroodjes eten? 
 – Of loempia’s. Daarna moet je het met hun ware ik doen.
 Adam boog zich naar haar toe.
 – Mag ik?
 Keet knikte en tuitte haar lippen voor een sloppy kiss. Ze 
wisselden telefoonnummers uit op de achterkant van de vet
te kartonnetjes. Na een paar dagen schreef hij haar een kaart: 
‘Jij was het toen en jij bent het nu: De Vrouw Die Ik Wil. Jij 
bent Het voor mij, lieverd Keet.’ 
 Na een jaar kregen ze een zoon, Jaffe. Adam werkte al als 
financiële man bij een cultureel fonds tegen een redelijk sa
laris. Ze kochten net als ieder modern stadsgezin van hun 
generatie een Volvostationcar, duur in onderhoud maar de
gelijk en met status. Ze leefden en waren gelukkig. Maar na 
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een paar jaar vond Keet het huis en haar leven te klein. Ze 
maakte weliswaar mozaïektafels en wcmuurtjes van vazen 
die ze met veel plezier verbrijzelde, maar naast een part
timebaan in een keramiekwinkel en opvoeden kon ze niet 
veel anders dan appeltaarten bakken en planten verpotten. 
Keet was een paar jaar ouder dan Adam. Samen ontdekten ze 
de aantrekking van tequila. Ze deinden weg van al hun op de 
lange baan geschoven wensen. Maar ze hadden vertrouwen, 
de toekomst zou hen met open armen ontvangen. Tot er on
gemerkt iets begon te schuiven. Regelmatig geldnood. Over
werk. Adam die steeds vaker acte de présence moest geven 
op borrels van het werk, bij evenementen, bedrijfsfeestjes. In 
de kroeg iemand tegenkomen met een snuif cocaïne in de 
aanbieding, tegen werkdepressie. Inmiddels twee flessen te
quila in het weekend met Keet. Onweerstaanbare combina
tie met een klein beetje coke. Ze waren geen verslaafden, 
natuurlijk niet, ze hadden een kind, het bleef bij recreatief 
gebruik. Alleen op de vrijdag naar de kroeg. Zaterdagavond 
koken en drinken met Keet en vrienden. Nog steeds seks. 
Dromen. Irritaties. Zondagochtend na enig porren vrijen. In 
een dikke trui kleumen bij de juniorhonkbalwedstrijden van 
Jaffe, clean, alles voor de jongen. Vers brood. Familiebezoek. 
Dollen of gamen met Jaffe. Keets huid werd valer, ze rookte 
te veel. Zijn wallen bleven. Pogingen tot seks. Goedkope wijn. 
Het ergste was dat hun humor verdween. Dat was altijd ook 
hun ontspanning geweest, gekkigheid, een toneelstukje, voor 
Jaffe, elkaar. Dat werd van komediespelen tot een leugen. Ze 
waren alle twee niet meer tevreden met de kleur van hun 
leven. Niet genoeg geld voor hun dromen. Nog goedkopere 
wijn, zeg maar bocht. Keet verstrakte, de rek was eruit, geen 
zin, in niks. Treurnis. De was stapelde zich op. Schimmel op 
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van alles. Adam was een man geworden die aan die groeiende 
verschijnselen geen aandacht meer schonk, ook al waren ze 
verontrustend. Of misschien juist daarom. Moeilijkheden 
waren een fase, dat wist iedereen, zouden wel overwaaien. 
Een nieuw huis konden ze zich niet veroorloven. Adam had 
al drie banen bij verschillende stichtingen. Keet kon er niet 
meer tegen. Zijn gezin ontglipte hem. Van het mooie was 
niks meer over. Dus op een namiddag pakte hij zijn koffer, 
legde de sleutel op tafel en trok de deur achter zich dicht. 
 Hij zou Jaffe om het weekend zien. Het ging beter. De och
tend van de dag waarop hij weg was gegaan had hij Keets 
gezicht in zijn handen genomen en zoende haar op haar 
mond. Kiss me Kate. Hij huilde. Zij duwde hem weg. Lul. Ze 
huilde ook, liep naar de andere kamer. Niet dat hij met die 
zoen iets terug wilde, het was een afscheidszoen, maar toch.
 Adam betrok een huurflat, kocht een midisetje en een kof
fieapparaat. Die eerste nacht viel hij in een peilloos diepe 
slaap, waaruit hij pas de volgende middag wakker werd. Van 
die elf jaar die ze bij elkaar waren geweest, had Adam zeker 
zes jaar heel erg veel van Keet gehouden. Waarschijnlijk hield 
hij nog steeds van haar, maar iets gooide zand op de rails en 
hun liefde kwam knarsend tot stilstand. Je moest helemaal 
niet met je grote liefde willen leven, die gedijde natuurlijk 
veel beter in het mooimistige spel van de verbeelding, niet 
naast een overbloezende wasmand. Misschien was bij elkaar 
blijven wel het zeldzame talent om handinhand een breek
baar liefdeskoord te belopen. 

De resten van het monument op de Dam waren door een 
speciale dienst verzameld en afgevoerd naar een van de rijks
depots. Daar stonden ‘de honderd en eenentwintig puinzak
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ken op de binnenplaats te wachten op een bestemming’,  
zoals de kranten schreven. Verschillende vage groepen – anti 
westers, antipostkoloniaal, antiEuropees – eisten de ter
reuraanslag op. Er werd een online wedstrijd uitgeschreven: 
‘Moet het monument voor de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog gerestaureerd worden? Of moet er een ge
updatet eenentwintigsteeeuws monument komen dat álle 
slachtoffers van geweld herdenkt? Wat vindt het Nederland
se volk?’ Een discussie brak los op sociale media, televisie, 
radio en op de straten en de markten: ‘Pijpie krijt noemden 
wij het monument vroeger, misschien moeten we er een dil
do neerzetten, wat mij betreft een dikke lul naar die laffe 
terroristen!’
 ‘Een bespottelijk monument uit een achterlijke tijd. Weg ’r 
mee!’ 
 ‘Een leeg plein is het beste antwoord: Vrijheid.’
 ‘Een rokende joint rechtop op de Dam! Peace man!’
 ‘Zet ’r een raamhoer neer, daar komen ze toch voor?’
 ‘Make Love Not War, uit een stenen neukbed gehakt.’
 De wedstrijd verhitte de gemoederen maandenlang en 
groeide uit tot het ‘Nationaal probleem op de Dam’.
 Adam kon het allemaal weinig schelen. Van meningendiar
ree was dit tijdperk vergeven, het was infecterend en nie
mand waste zijn handen. Hij speelde intussen het ernstige 
spel dat de ambtelijke regels omzeilde. Daar had hij verstand 
van.
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Rob van Essen

De goede zoon
Roman

Uitgeverij Atlas Contact
Amsterdam/Antwerpen



Zeg.
Ja?
Ik heb je een clip gestuurd van evsv. Heb je die al bekeken?
Voetbal? Korfb al?
Nee, soap. Echte vrienden slechte vrienden. Ken je vast wel.
Ja, wel eens van gehoord. En dit moet ik zien omdat? 
Dat merk je vanzelf. ’t Begint bij 1 minuut 32. ’t Zijn ruwe opna-

men, let niet op het geluid.
Wacht even. […] Goed, ik heb beeld. Waar kijk ik naar? Het zegt 

me allemaal niets. Wie zijn die mensen?
Dit zijn nieuwe personages maar dat doet er niet toe, dat is van 

later zorg. Maar kijk eens naar het interieur.
Ja? Jarenvijft ig-, jarenzestigachtig, hè.
Kijk eens goed. Zie je niets? Herken je niets?
Ik kijk nooit soaps, waar moet ik op letten?
Het is het interieur van Bonzo.
Jezus, je hebt gelijk. Hoe kan dat nou? Dat kan geen toeval zijn, 

toch? Wie zou daar… O ja, natuurlijk.
Precies. Zou hij dat nu expres doen? Of is-ie gek geworden?
Gebrek aan inspiratie misschien?
Dat personage is nieuw, waar-ie precies vandaan komt weet ik 

niet, maar stel je voor. Als dit al zijn interieur is.



Ja, stel je voor.
We moeten er iets aan doen hè?
We moeten er iets aan doen.

(transcriptie van een telefoongesprek uit de archieven van nazorg, 
ongedateerd, twintigste eeuw, begin jaren negentig)
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eerste en tweede dag
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i

Ik had vandaag ruzie bij de kassa van de Albert Heijn in 
de Rijnstraat. Bijna ruzie, niet eens echt. De vrouw achter 
mij zette haar boodschappen al op de band toen ik nog 
bezig was mijn boodschappen op de band te zetten, ik kan 
daar slecht tegen, iemand maakt inbreuk op jouw ruim-
te, op ruimte die in ieder geval op dat moment van jou is 
en ik weet ook wel dat je zo geen roman moet beginnen, 
ik ben godverdomme geen columnist, maar witheet kan ik 
van zoiets worden, iemand negeert je bestaan en alleen al 
daarom zou je haar ter plekke dood moeten maken en te-
gelijkertijd was er niets aan de hand omdat de vrouw zag 
hoeveel boodschappen ik nog op de band moest zetten en 
genoeg ruimte overliet. Geen enkel probleem dus, je zou 
zelfs kunnen zeggen dat we gestroomlijnd bezig waren met 
z’n tweeën, alsof we afgesproken hadden het afrekenen zo 
snel en soepel mogelijk te laten verlopen, maar dan nog, je 
zou haar op z’n minst een harde duw moeten geven, of met 
een breed gebaar al haar boodschappen van de band vegen, 
ik zag haar pot jam al uiteenspatten op de tegels, je zou 
haar op z’n minst moeten kunnen aanspreken op haar gedrag 
maar ook dat kan niet omdat ik weet dat ik dan niet uit m’n 
woorden ga komen en ik kan wel thuis van tevoren dingen 
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op schrift  gaan stellen die je bij dit soort gelegenheden de 
ander moet toevoegen maar ook dan zou ik niet weten waar 
ik de superieure vanzelfsprekendheid vandaan moest halen 
om zo’n tekst met overtuiging te kunnen uitspreken, ik ben 
niet iemand voor dat soort teksten, ik ben niet iemand voor 
dit soort situaties, ik ben te aardig, te meegaand, ik zeg 
toch: ik had bijna ruzie, en in plaats van dat ik daar wat aan 
doe heb ik die slappe meegaandheid van me alleen maar 
versterkt met dat boeddhisme en die meditatiecursussen. 
Wat hebben al die pogingen om mezelf redelijkheid en com-
passie bij te brengen nu eigenlijk opgeleverd? Er heeft  zich 
de afgelopen jaren in mij een kleine halfb akken boeddhist 
genesteld, een kleine kale boeddhist in een oranje pij, ik 
heb hem vetgemest met meditatiecursussen en boeken en 
boekjes en als dank doet hij me de onthechte glimlach voor 
waarmee ik situaties als die bij de kassa zou moeten begroe-
ten, laat het voorbijgaan, het is woede, niet jouw woede, het 
is ergernis, niet jouw ergernis, je veroorzaakt je eigen lijden 
door gehechtheid aan je stemming. Ik zou de glimlach van 
zijn gezicht moeten slaan, het liefst zou ik mijn vingers 
links en rechts om de randen van mijn ribbenkast haken, 
de boel uit elkaar trekken en mijn handen naar binnen ste-
ken om die kleine kale innerlijke boeddhist eigenhandig 
te wurgen, om zijn keel zo strak te omklemmen dat zijn 
hoofdje opzwelt en zijn oogbollen als kleine knikkers naar 
buiten schieten om stuk te spatten tegen de muur. 

En daarna alles en iedereen doodschieten, te beginnen in 
de Albert Heijn. Dat zal natuurlijk niet gaan, zoveel munitie 
heb ik niet, ik heb niet eens een wapen. Ik ben ongewapend. 
Drie woorden die je de kou om het hart doen slaan. Ik loop 
al zestig jaar ongewapend op deze planeet rond. Vreedzame 
jaren grotendeels, ik geef het toe, maar opeens komt het 
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me absurd voor, alsof ik zestig jaar naakt heb rondgelopen 
en iedereen heb uitgenodigd om zijn gang met mij te gaan. 
Niet langer! Ik zal pas innerlijke rust vinden als ik me kan 
bewapenen. Een pistool is genoeg, of een revolver, wat is 
het verschil ook weer, zie je wel, ik weet niets, en ik weet al 
helemaal niet hoe je aan zo’n ding komt. Ergens een louche 
café binnenlopen en dan aan de barman vragen of… Op de 
een of andere manier gaat dat niet werken, denk ik. Toen 
ik op het Archief werkte, had ik De Meester om een wapen 
kunnen vragen, De Meester had contacten, maar dat wisten 
we toen nog niet, ik niet tenminste, dus dat had ook niet 
gekund, en hoe lang is dat inmiddels al geleden, veertig 
jaar, als ik toen een wapen had gekocht was het allang weg 
geroest op zolder of in de keukenla, dan had ik nu sowieso 
een nieuwe moeten kopen. En om zomaar ergens iets te 
bestellen en thuis te laten bezorgen, dat zie ik mezelf ook 
niet zo gauw doen, als dat al lukt weet je nooit op wat voor 
lijsten je terechtkomt. En dus zal ik straks weer naakt de 
straat op gaan, als in een droom waaraan je ’s ochtends 
met schaamte terugdenkt. Schaamte! Daarvoor heb ik geen 
dromen nodig, een bezoek aan de Albert Heijn is genoeg. 

Toen ik weer thuis was en de boodschappen had opge-
ruimd ging ik in de stoel van mijn moeder zitten, die sinds 
een week als een mastodont midden in mijn kamer staat, 
op de plek waar de mannen hem hebben neergezet, geen 
goede plek, ik weet nu al dat ik voortdurend over dat snoer 
ga struikelen, zet daar maar neer heren, zei ik, bedankt, 
en ik bedenk nu pas dat ik ze een fooi had moeten geven. 
Daar hebben ze op de terugweg vast nog over gemopperd. 
Of misschien ook niet, misschien hielden ze zich alleen 
maar bezig met de vraag waarom die man de oude sta-op-
stoel van zijn moeder wilde overnemen. Nou heren, ik kan 
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u vertellen, dat weet die man zelf ook niet, zijn zus wilde 
het ding niet hebben en het verzorgingstehuis ook niet, het 
leek hem opeens een goed idee toen hij het kamertje van 
zijn moeder moest leeghalen, en zo werd hij ook hier weer 
het slachtoff er van zijn quasi-boeddhisme, volg je intuïtie, 
er zijn diepere bewustzijnslagen aan het werk, dat soort 
invallen wil iets zeggen, die stoel wil naar jou. 

En dus zit ik hier in mijn woonkamer in een massieve 
gruwelijk lelijke met oranje en bruine stof overtrokken 
sta-opfauteuil met het bedieningspaneel te spelen. Op de 
icoontjes zijn de delen van de stoel die door de desbetref-
fende knop kunnen worden bewogen wit gemarkeerd, er 
zijn maar drie onderdelen en zes knoppen, per onderdeel 
een knop voor naar boven en een knop voor naar beneden, 
maar toch word ik steeds weer volkomen verrast door wat 
er gebeurt als ik een knop heb ingedrukt, nooit komt het 
deel van de stoel dat beweegt, of de richting waarin het be-
weegt, overeen met mijn verwachtingen. Bzzzt. Ik wilde 
met mijn rug naar achteren. De voetsteun komt omhoog. 
Bzzzzzzt. De zitting gaat omhoog en kiept naar voren. 
Bzzzt. Ik wil dat de zitting weer omlaag gaat voor ik uit 
de stoel glij, maar nu gaat de voetsteun omlaag. Bzzzzt. 
Nu gaat de rugleuning weer naar achteren. Twintig jaar 
geleden heb ik dit bedieningspaneel aan mijn moeder uit-
gelegd. Hoe ze het ding omklemde en elke knop met twee 
vingers indrukte, bzzzt, bzzzzt, bzzzt, en hoe de stoel 
elke keer niet deed wat ze wilde, niet alleen die eerste dag 
maar nooit, en hoe ik met steeds minder geduld uitlegde 
hoe het werkte – kijk, er staan zes stoeltjes afgebeeld, bij 
elke knop is het deel van de stoel wit gemaakt waar die knop 
voor bestemd is, zie je wel? Op dit plaatje is de rugleuning 
wit dus met deze knop…? Precies! En de volgende keer dat 
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ik langskwam hetzelfde verhaal. Nooit ging het vanzelf, 
nooit nam ze de tijd. Haar hele leven bevroor ze altijd even 
voordat ze een handeling uitvoerde, alsof ze niet durfde, 
alsof ze bang was dat ze het verkeerd zou doen en gestraft  
zou worden, of uitgelachen, en als ze dan aan die handeling 
begon ging dat haastig, zonder overleg, alsof ze de verloren 
tijd wilde goedmaken, die fractie van een seconde waarin 
ze even in ijs was veranderd. En zo ging het ook met die 
stoel, als een kip zonder kop drukte ze op knoppen in de 
hoop dat het vanzelf goed ging. Hoe geïrriteerd ik daarvan 
werd. Jezus mens, neem nou eens rustig de tijd en kijk naar 
die plaatjes! En nu zit ik zelf met die knoppen te klooien. 
Misschien is daarom wel van hogerhand besloten dat ik me 
over deze stoel moest ontfermen, om me bescheidenheid 
bij te brengen, om me op mijn nummer te zetten. Toen ik 
nog met haar kon wandelen, toen ze nog in de aanleunwo-
ning woonde, na de dood van mijn vader, hoe ze toen op de 
terugweg al ver voordat we haar voordeur in zicht hadden 
haar sleutel uit haar tasje pakte en als een klein steekwapen 
voor zich uit hield, en hoe me dat ergerde, we moeten nog 
minstens driehonderd meter, we zijn de hoek nog niet eens 
om mens, moet je echt nu al je sleutel pakken? En hoe ik als 
ik terugkom van de Albert Heijn mezelf er steeds weer op 
betrap dat ik nog voor ik in mijn eigen straat ben m’n sleutel 
al in m’n hand heb, als, inderdaad, een klein steekwapen; 
alsof het genetisch bepaald is. Altijd dat haastige gedoe, 
altijd de neiging om het laatste stukje over te slaan, nooit 
overal helemaal zijn. Alles wat ik met die meditatiecursussen 
had moeten afl eren. Vooralsnog werkt die stoel beter dan 
al die cursussen en weekenden. Bzzzt. Rugleuning naar 
beneden, kijk, in één keer goed nu.

Het is een oude stoel, je vraagt je af hoe lang het mecha-
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niek nog meegaat. We hadden eigenlijk allang een nieuwer 
model voor haar moeten kopen maar ze zat er nauwelijks 
meer in, ze bracht al haar tijd door in de gemeenschappe-
lijke huiskamer met de andere dementerende bejaarden, en 
daar waren ze al een paar generaties sta-opstoelen verder, 
een maand of wat geleden kwam ik die huiskamer binnen 
en wist ik niet wat ik zag: het was alsof ze met z’n allen, tien 
vrouwen en één man, dementerend en wel op de brug van 
Starship Enterprise zaten, maar dan zonder de apparatuur 
en de beeldschermen, elf hoogbejaarden in gloednieuwe 
zachte stoelen met hoge rugleuningen en zachte kussens, 
dapper op weg naar een plek waarvan nog geen mens is 
teruggekeerd. Tussen die stoelen gleden dan ook nog twee 
zorgrobo’s heen en weer, met hun aaibare bont, aan hen was 
ik ook nog niet gewend terwijl ze daar toch ook al een paar 
jaar rond gleden, telkens als ik ze zag kreeg ik het idee dat 
er iets niet klopte aan hun aanwezigheid, dat ze hier niet 
thuishoorden, alsof ze vanuit de toekomst hierheen waren 
getransporteerd. Maar dat heb ik vaker de laatste tijd, het is 
alsof er vanuit de toekomst voortdurend nieuwe dingen over 
me worden uitgestort, het zal betekenen dat ik oud word, 
vroeger was zestig het nieuwe veertig, maar dat was toen 
we veertig waren, en andere mensen zestig. Een paar we-
ken eerder had ik gezien hoe drie demente hoogbejaarden 
om een zorgrobo heen stonden en haar zachtjes aaiden, met 
bijna krachteloze handen en met blije glimlachjes, steeds 
weer die oude vingers die over dat afh angende bont gleden, 
ik vond dat op de een of andere manier eng, iets voor een 
nachtmerrie of een horrorfi lm. En nu weer deze nieuwe 
stoelen. Pas toen ik goed keek zag ik dat ze bewogen. Ik dacht 
eerst dat ik het verkeerd had gezien, maar nee: al die in een 
zee van onwetendheid wegzakkende bejaarden werden door 
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hun stoelen zachtjes gewiegd en gekneed en gemasseerd 
en ze vonden het nog prettig ook, natuurlijk vonden ze het 
prettig, ze zaten met half dichte ogen te genieten. Het zag 
er obsceen uit, een ander woord kan ik er zo gauw niet voor 
verzinnen, behalve ranzig, en mijn moeder zat daar met 
haar toen nog negenennegentigjarige muizengestalte ook 
in zo’n knedende, wiegende stoel, en ze keek verdomme als-
of ze zachtjes klaarkwam, niet dat ik weet hoe mijn moeder 
eruitzag als ze klaarkwam, ook dat zou een reden zijn om 
naar wapens op zoek te gaan, maar ze zat met gesloten ogen 
en half geopende mond te genieten, misschien zaten er wel 
uitstulpingen in de zitting van die stoelen die bij allerlei 
lichaamsopeningen naar binnen konden en ik stond daar 
met afgrijzen (ja, dat is het woord) bij de ingang van de ge-
meenschappelijke huiskamer te kijken naar die rij nieuwe 
stoelen met die zwijmelende bejaarden erin en wilde het 
liefst ter plekke met blindheid worden geslagen. Dat zijn 
onze nieuwe stoelen, zei Roxy, en ze keek er trots bij, alsof 
ze ze zelf had ontworpen, maar ze ontwierp geen stoelen, 
ze verzorgde demente bejaarden. Begin twintig, melancho-
lieke ogen, en hees, alsof ze stiekem rookte. Ze werken niet 
meer met knopjes, zei ze, ze hebben orale bediening. Ik had 
geen idee of ze dat dubbelzinnig bedoelde en liep de zaal 
in om mijn moeder te begroeten, voordat ik haar in zo’n 
stoel zou zien, met haar melancholieke ogen en net zo’n 
uitdrukking op haar gezicht als mijn moeder.

Zo’n stoel zou je thuis hebben, met al die zachte, pul-
serende in- en uitstulpingen. Je kwam er nooit meer uit, 
gelukkig is mijn stoel van een vorige generatie. Bzzzt. Nee, 
de zitting. Bzzzt! De zitting! Bzzzt! Niet omlaag, omhoog! 
Nu druk ik zelfs met twee vingers tegelijk, nog even en ik 
ben mijn moeder, misschien is dat al heel lang het geval 
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en weet ik het nog niet. Ik ben haar natuurlijk ook, ik ben 
mijn moeder en mijn vader, even door elkaar geschud, in 
een glas gegoten en daarna mocht het leven me door een 
rietje langzaam opzuigen. IJs erbij? Parasolletje? 

Ik probeer me te concentreren op de knoppen. Naden-
ken, niet wild tekeergaan. Ademhalingen tellen. Bzzzt. 
Nee, omhoog! Hoe meer ik me probeer te concentreren, hoe 
meer mijn woede groeit. Om die stoel, om die vrouw bij de 
Albert Heijn, om het mailtje van mijn uitgever, wat moet ik 
ermee, waarom begint ze nu opeens te zeuren over plot en 
dat soort dingen, ik ben niet kwaad, ik ben moe, het zijn 
drukke weken geweest, ik zou moeten gaan slapen, ik heb 
ooit in deze stoel geslapen toen ik bij mijn moeder waakte, 
toen slaagde ik er op de een of andere manier in rugleu-
ning, zitting en voetsteun in een vrijwel horizontale lijn te 
krijgen, dat moet nu ook kunnen of heb ik die nacht een 
of andere geheime combinatie gebruikt, nee dat is onzin, 
bzzzzzzt, voetsteun, bzzzt, rugleuning, kijk, we liggen, 
we liggen zelfs zo horizontaal dat ik me afvraag of ik niet 
achterwaarts om ga kiepen, maar dat is toen ook niet ge-
beurd, die nacht dat ik bij haar waakte, mijn moeder zwaar 
ademend in haar bed, ik in die stoel, ik deed nauwelijks een 
oog dicht, ook nu niet, of toch wel – nee, ik word gebeld. 
Lennox.

ii

Alsof we elkaar gisteren nog gesproken hebben. Tenminste, 
zo klinkt hij. Ik ben vooral verbaasd. Dat het Lennox is hoor 
ik pas als hij zich voorstelt, het nummer zei me niets. Waar 
belt hij voor? Niet om me een wapen aan te bieden, dat zou 
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mooi zijn, Lennox leest je gedachten en vervult je wensen, 
en hij werkte toen ook met De Meester, dus waarom niet, 
maar daar belt hij dus niet voor, hij belt om me te vertellen 
dat Bonzo zijn geheugen kwijt is en dat wij naar hem toe 
moeten om daar wat aan te doen. Nog steeds erg toevallig 
trouwens, want Bonzo en De Meester zijn een en dezelfde 
persoon. Niet zijn hele geheugen, zegt Lennox, alleen dat 
deel van zijn leven dat wij voor hem hebben verzonnen. Nou 
ja, wij – jij vooral; we hebben je nodig.

Bonzo, zeg ik, Bonzo? Laat me even nadenken. 
Ik weet natuurlijk meteen over wie hij het heeft , maar 

ik wil niet dat hij dat weet, ik wil de indruk wekken van ie-
mand die zo’n rijk en druk leven leidt dat namen van vroeger 
niet meteen een belletje doen rinkelen. Het gaat er niet om 
of hij daar intrapt, ik doe het voor mezelf, ik moet er zelf 
intrappen. 

Nadat ik er ben ingetrapt zeg ik dat ik niet begrijp hoe 
iemand een gedeelte van zijn geheugen kan kwijtraken. Len-
nox zegt dat hij ook niet precies weet hoe dat werkt, maar 
dat het nu eenmaal zo is. Wie weet bestaat het geheugen 
uit lagen en wordt door een trauma één zo’n laag gewist 
terwijl de andere lagen intact blijven. Hier spreekt iemand 
die populairwetenschappelijke boeken leest, maar dat zeg 
ik niet, ik wil Lennox niet meteen al tegen me in het harnas 
jagen, ik spreek hem net weer na al die jaren, en bovendien: 
Bonzo? En daarbij nog: trauma? Wat voor trauma, vraag ik, 
waar heb je het over? Wat er precies is gebeurd weten we nog 
niet, zegt Lennox, maar hij is weer de Bonzo van vroeger. 

Hoezo de Bonzo van vroeger, vraag ik, staat hij dan weer 
voor ramen van studentenfl ats studentes te neuken?

Nee nee, zegt Lennox rustig, alsof dat een volstrekt nor-
male vraag was, hij is ook een dagje ouder. 
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Pas dan vraag ik me af hoe Lennox het weet van dat ge-
heugenverlies. Betekent dit dat je al die tijd contact met 
Bonzo hebt gehouden? vraag ik. Of jullie met z’n allen, jullie 
van de Dienst, weet ik veel.

Ik hoor Lennox glimlachen. Ik weet niet hoe dat kan, 
iemand horen glimlachen, het klinkt net zo absurd als 
iemand horen zweten, maar ik hoor het luid en duidelijk, 
alsof hij naast me zit. 

Hij is nooit helemaal uit het zicht verdwenen, zegt Len-
nox. Niemand verdwijnt ooit uit het zicht.

Ik toch wel, zeg ik, ik heb bijna veertig jaar niets van je 
gehoord. Ik probeer er hoorbaar bij te glimlachen, maar ik 
weet niet of dat lukt, en ik kan het hem moeilijk vragen, zeg 
Lennox, hoorde je me zojuist glimlachen?

Ook jij bent niet uit het zicht verdwenen, zegt Lennox, 
niet echt.

Hoe dan? vraag ik, je gaat me nu toch niet vertellen dat 
je al jarenlang tegenover me woont – en ik kijk daadwerke-
lijk vanuit mijn bijna liggende positie op de stoel van mijn 
moeder naar de overburen, maar de mensen die daar wonen 
hebben zoals vrijwel altijd de gordijnen dicht. 

Ach, enzovoort, zegt Lennox, enzovoort, en ik voel me 
opeens vrolijk, omdat ik dit van vroeger ken, hoe Lennox 
een conversatie kon afb reken als hij er genoeg van had. 
Enzovoort, enzovoort, maar dan op zo’n toon dat je je er 
niet aan ergert. Hij zag er ook altijd ontspannen uit, met 
z’n halfl ange blonde strohaar en dat ontbrekende neusbot-
je, als iemand die ooit gebokst had en een goeie klap had 
gekregen maar daar niet meer over inzat. 

Hij heette niet echt Lennox. 
Lennon? vroeg ik bij onze eerste ontmoeting. Nee, Len-

nox, zei hij, kom op, dat verstond je toch zeker wel, het 
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klankverschil lijkt me nogal opvallend. 
Mijn interesse was meteen gewekt. Door die platte neus 

zag hij er niet uit als een intellectueel maar door wat hij 
zei dacht ik meteen: eindelijk iemand in de groep met een 
goede vooropleiding.

 Annie Lennox? vroeg ik. Het was midden jaren tachtig, 
The Eurythmics hadden hit na hit, ze lagen lekker in het ge-
hoor maar echt goed vinden mocht je ze niet. Nee, gewoon 
Lennox. Ja, dat begrijp ik, dat je geen Annie heet, maar ik 
bedoel, heb je jezelf naar Annie Lennox vernoemd? Onder-
tussen deed ik mijn best niet naar zijn neus te kijken. 

Ik weet wat je bedoelt, zei hij, maar nee. Hij keek me 
aan, onderzoekend, met misschien een vage herkenning. 
Ik dacht even dat hij zijn handen op mijn schouders zou 
leggen. Niet alles heeft  een reden, zei hij. 

Nou, zei ik, eigenlijk wel, toch? Oorzaak en gevolg en dat 
soort dingen. 

Ja maar, zei Lennox, dat geldt alleen als je dingen iso-
leert. Als hij zijn handen op mijn schouders had gelegd, was 
dit het moment waarop hij ze er vanaf zou hebben gehaald. 

O ja, zei ik, het grote plaatje en zo; maar een puzzel vanuit 
de verte gezien bestaat nog steeds uit een heleboel stukjes. 
Ik wist niet waar ik dat vandaan haalde en of het ergens op 
sloeg. Enzovoort, zei Lennox terwijl hij al wegliep, enzo-
voort, enzovoort.

Maar waarom word ik daar nu, veertig jaar later, vro-
lijk van – betekent dit dat ik het een mooie tijd vond, dat 
ik heimwee heb? En waarom luister ik naar hem, waarom 
verbreek ik de verbinding niet maar vraag ik wat er precies 
aan de hand is en hoe het Bonzo al die tijd is vergaan? Later 
zal Lennox uitleggen dat het allemaal komt omdat we geen 
kinderen hebben, maar nu stel ik vragen alsof we nog steeds 
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dezelfde personen zijn als toen we in het Archief werkten, 
alsof deze tijd in het verlengde ligt van die periode lang 
geleden, alsof het vanzelf spreekt dat we iets aan Bonzo’s 
problemen met zijn geheugen gaan doen. 

Waar zit hij, waar moeten we naartoe? vraag ik, alsof het 
al vaststaat dat ik met Lennox meega. En waarom ook niet, 
ik heb toch niets te doen. Het kamertje van mijn moeder is 
leeg en mijn uitgever wil mijn boek niet uitgeven.

Dat merk je vanzelf wel, zegt Lennox. Ik ben al om, van-
wege deze vier woorden die hij heeft  gebruikt: we hebben je 
nodig.

iii

Bzzzzt. Bzzt. Het geluid zit in m’n oren nu, alsof ergens 
in mijn hoofd een miniatuurversie van mijn moeder met 
het bedieningspaneel van haar stoel zit te worstelen, en wie 
weet, ze is dood, ze kan overal zijn.

Jij zit vol ergernis, zegt Lennox, het ontgaat me niet hoe 
vol je daarmee zit.

Hij heeft  gelijk, ik erger me kapot. Ik erger me aan mijn 
medepassagiers, ik erger me aan de hoge temperatuur, ik 
erger me eraan dat ik geen kant op kan. Ja, ja, ik weet het, 
zeg ik dan ook maar. Mijn overhemd plakt aan mijn rug, 
maar als ik mijn jasje wil uittrekken moet ik me eerst langs 
Lennox naar het gangpad werken. 

Dat vraag ik me af, zegt hij, of jij dat weet. 
We zitten in een bus. Ik begrijp er niets van, ik had ge-

dacht dat we met een auto zouden gaan. Vroeger mediteerde 
ik, zeg ik. Laat me raden, zegt Lennox, de klad kwam erin. 
Het is geen lijnbus, het is een bus vol toeristen, een oud 
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Amerikaans model, met ronde hoeken en boven de ramen 
een rij langwerpige raampjes die meegaan met de bocht van 
de dakrand. De vorige keer kwam Lennox me thuis afh alen 
met een limousine maar dat is lang geleden en de tijden 
zijn blijkbaar veranderd, en de budgetten ook. De chauff eur 
draagt een donker uniform en een pet met een glimmende 
zwarte klep. Zo nu en dan werpt hij een blik in zijn spiegel, 
hij heeft  een droef hoofd, als een oude hond die veel slaag 
heeft  gehad. De overige passagiers zijn Russen, Japanners 
en Chinezen. Zij mogen nog vliegen, eenmaal in Europa 
gaat vrijwel alles over de weg. We rijden naar het zuiden, 
niet over snelwegen maar over de kleine, kronkelende toe-
ristenwegen, dwars door het bgh. Om ons heen doen onze 
medepassagiers hun best om vanaf hun beeldschermpjes 
hardop de woorden ‘Beschermde Groene Hart’ op te lezen, 
tot grote hilariteit van henzelf. Lennox ziet dat ik me ermee 
wil bemoeien en schudt terwijl hij me aankijkt sussend zijn 
hoofd. Blijkbaar moeten we niet opvallen en we vallen dan 
ook helemaal niet op, als enige Nederlanders tussen een 
buslading toeristen. Of misschien probeerde hij me tegen 
mezelf te beschermen, tegen het pleasende deel van mezelf 
dat al klaarstond om volslagen onbekenden de juiste uit-
spraak van het Beschermde Groene Hart bij te brengen, in 
ruil voor hun snel vervluchtigende maar blijkbaar volstrekt 
onmisbare dankbaarheid. Mijn immer pleasende zelf, als ik nog 
eens een autobiografi e ga schrijven, wordt dat een hoofd-
stuktitel, of misschien wel de titel van het geheel. Bij wijze 
van spreken dan, want het is een lelijke titel. Maar het is 
sterker dan mezelf, het is ook niet van mezelf, het is de ge-
jaagde nederigheid van mijn moeder, hoe ze, als we door het 
Huizer Bos naar de Blaricummerheide liepen, haastig in de 
struiken sprong als er een fi etser aankwam, terwijl ze al niet 
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meer goed liep, het ging voetje voor voetje, gearmd liepen 
we over het bospad omhoog maar bij het minste geringste 
gerucht van een fi etser, hop! de struiken in, met gevaar voor 
eigen botten, ik zag me al midden in het bos een ambulance 
bellen, er zaten overal gaten in de bodem tussen die strui-
ken en die zag je niet, maar nee, stel dat zo’n fi etser even 
zou moeten inhouden, dat kon echt niet hoor, al bestond 
dat probleem helemaal niet want zoals ik haar dan altijd 
aan haar verstand probeerde te brengen: ze kunnen er gewoon 
langs! Maar ik heb het zelf ook alleen word ik er kwaad bij, 
ik sta op het punt om me uit mijn stoel te verheff en en al 
die Russen en Aziaten ‘Het Beschermde Groene Hart!’ in het 
gezicht te schreeuwen, ze blijven maar luidkeels hun eigen 
versies door de bus kraaien en dat wordt steeds irritanter en 
ik zou bijna blij zijn met mijn woede want het betekent in 
ieder geval dat ik niet meer op hun dankbaarheid uit ben. 
Ondertussen kijkt Lennox me van opzij ernstig aan, alsof 
zich ergens op mijn huid een drukmeter bevindt waarvan 
hij de stand van zaken afl eest, en hij legt een hand op mijn 
arm om me op mijn plaats te houden. 

Hij heeft  iets aan zijn neus laten doen. Ik heb hem veertig 
jaar niet gezien en hij heeft  een neus; het kostte me moeite 
hem te herkennen toen hij vanmorgen op het Cruijff plein op 
me af kwam lopen. Dit is onze bus zei hij. Ik dacht eerst dat 
hij iemand gestuurd had maar hij was het zelf. Tenminste, 
dat zei hij. Ik dacht dat ik hem herkende maar nu weet ik 
dat niet meer zo zeker. Ik zou hem kunnen overhoren over 
ons gemeenschappelijke verleden op het Archief, maar daar 
begin ik niet aan, stel dat hij geen enkel antwoord weet. Ik 
pak mijn palio en maak een foto van zijn profi el. De eerste 
foto mislukt omdat hij verbaasd opzijkijkt, om te zien wat ik 
opeens aan het doen ben. Gewoon voor je uit blijven kijken, 
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zeg ik, niets aan de hand. Als je wilt, wis ik hem straks. Hij 
kijkt voor zich uit, maar wel met opgetrokken wenkbrau-
wen. Dat geeft  niet, zo keek hij vroeger ook vaak. Ik maak 
een foto en veeg met een vinger de neusbrug weg. Verdomd, 
zeg ik, je bent het echt. Jezus, zegt Lennox, beetje laat om 
dat nu nog te controleren, hè? 

We zijn al uren onderweg. Ik vraag me af waar De Meester 
– ik moet Bonzo zeggen van Lennox, ik vraag me af waar 
Bonzo uithangt. Met zijn geheugenverlies. Lennox zei dat 
ik bagage voor een paar dagen moest meenemen dus het is 
geen klusje dat we in een dag gaan klaren. Ik vroeg Lennox 
of we weer naar het klooster gingen en hij zei: ja en nee, dus 
daar schiet ik niet veel mee op.

We stoppen bij een rijtje molens waar we koffi  e kunnen 
drinken en foto’s maken. De toeristen drinken koffi  e en ma-
ken foto’s. De chauff eur staat met zijn handen in zijn zakken 
over het weiland uit te kijken. Ik wil naast hem gaan staan 
maar Lennox houdt me tegen, weer met z’n hand op m’n 
arm, hij had gebedsgenezer moeten worden met z’n hand-
opleggingen. Als iedereen genoeg foto’s heeft  genomen 
gaan we de snelweg op om een paar rivieren over te steken. 

Ik hoop niet dat we de hele dag in deze bus blijven zitten. 
Ik had bij die molens gewoon het weiland in moeten lopen, 
je komt altijd wel ergens uit, er is altijd wel een stad aan 
de horizon waar je een trein kan nemen. Terug naar huis, 
weer gewoon aan m’n bureau aan het werk, elke dag naar 
de Albert Heijn, zodra ik die ene vrouw zie achter haar in de 
rij gaan staan en dan m’n boodschappen op de band gooien 
terwijl zij nog bezig is. Niet luisteren naar de protesterende 
kleine innerlijke boeddhist. Had ik die niet al gewurgd?

De bus neemt een afslag, ik kijk op de borden, blijkbaar 
gaan we naar Mersbergen. Misschien is dit wel zo’n bus die 
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al die nieuwe dorpen afgaat, het hele land door, het zijn er 
steeds meer, in de Markerwaard zijn ze al jaren bezig het 
centrum van Amsterdam na te bouwen. Brabantse gezellig-
heid. Grote beeldschermen langs de weg. Carnaval twaalf 
maanden per jaar. Nog voor we de bebouwde kom hebben 
bereikt raken we al verstrikt in een optocht, inclusief wa-
gen met prins. De prins zwaait met een versierde stok, zijn 
wagen wordt voortgetrokken door een tractor met een als 
boer verklede chauff eur. Alle deelnemers aan de stoet zijn 
verkleed, de kostuums komen zo uit de kast, je ziet de vou-
wen nog zitten. Alaaf! Alaaf! roepen ze, hard en op dringen-
de toon, alsof ze op zoek zijn naar iemand die Alaaf heet. De 
kreet blijkt voor onze medepassagiers eenvoudiger te leren 
dan ‘Het Beschermde Groene Hart’. Vanuit het niets duikt 
een muziekkorps op, de als boeren uitgedoste muzikanten 
spelen een hectisch nummer dat door de andere deelnemers 
aan de stoet even hectisch wordt meegezongen, alsof het 
een lied is dat gauw uit moet zijn, voor het ontploft . Ze ma-
ken er hoekige, haastige dansbewegingen bij, hopsa hop-
sa hopsasa, ze zijn allemaal verkleed, boeren, boerinnen, 
cowboys, matrozen, bisschoppen, er zit van alles bij. We 
zitten er middenin, ik hoor lichamen langs de bus schuren. 
Lennox kijkt rustig voor zich uit, alsof dit deel uitmaakt 
van zijn gebruikelijke woon-werkverkeer, en wie weet, ik 
weet niets van hem, ik heb hem ook nog niets gevraagd. De 
chauff eur werkt zich toeterend naar een grote parkeerplaats 
aan de rand van het dorp, waar meer bussen staan. Als we 
uitstappen krijgen we allemaal een stempeltje op onze hand 
met het nummer van de bus. Dat nummer is 34. Ik kijk er-
naar, de inkt is paars, ik moet denken aan de stempeltjes die 
je vroeger kreeg als je naar concerten ging, of naar school-
feesten. Dat is lang geleden, eigenlijk is het onbegrijpelijk 
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dat ik me nog steeds in dezelfde wereld bevind als toen. Ik 
bevind me dan ook helemaal niet meer in dezelfde wereld, 
door die ouderwetse stempeltjes moet ik me niet van de wijs 
laten brengen. 

Het betekent niets, zegt Lennox. Ik kijk hem vragend aan, 
hij knikt even naar het stempel op mijn hand. Het getal, 
zegt hij. Blijkbaar dacht hij dat ik er betekenis in probeer-
de te ontdekken. Ik dacht aan andere dingen, zeg ik. Heel 
goed, zegt hij, dat zouden meer mensen moeten doen. Hij 
klinkt afwezig, we haken onze tassen over onze schouders 
en ik loop achter Lennox aan het dorp in, weg van de groep. 
Ze laten ons gaan, er is niemand die ons naroept of achter-
nakomt. 

De straten zijn smal en leeg en de huizen klein, de deuren 
komen direct op de straat uit, er zijn geen voortuinen, alles 
is van steen. Lennox lijkt de weg te kennen. Vanuit de verte 
klinkt feestgedruis, soms harder, soms zachter, alsof een 
kind aan de volumeknop zit. Als we een zijstraat inslaan zie 
ik ergens boven de daken de bovenkant van een langzaam 
rondwentelend reuzenrad, ik zie kleine silhouetten in de 
mandjes. Lennox haalt een sleutel uit zijn zak en maakt een 
voordeur open. Het is een jarenzestigvoordeur, met veel 
glas, matglas met noppen, en een horizontale brievenbus 
in het midden. Het moet een imitatie zijn, want dit dorp 
is nog maar een paar jaar oud. Wacht hier maar even, zegt 
Lennox, ik ben zo terug. Hij sluit de deur achter zich en ik 
zie door het matglas zijn silhouet het huis in verdwijnen. 
Ik zet mijn tas op het smalle trottoir en neem plaats op de 
vensterbank van het raam van de woonkamer. Ik kan er niet 
echt op zitten maar het is beter dan staan. De gordijnen ach-
ter me zijn dichtgetrokken. Heel vaag hoor ik fanfaremu-
ziek en gejuich. In de huizen tegenover me beweegt niets. 
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Iedereen is aan het werk, hier wonen de mensen die veertig 
uur per week carnaval vieren. Ik las ooit een interview met 
een bewoonster die zei dat ze het als haar eigen vorm van 
fi tness beschouwde. Er lopen een paar toeristen langs die 
op hun schermpjes kijken. Als ze de straat uit zijn, kijk ik 
op mijn eigen palio. Een bericht van mijn uitgever, ze vraagt 
naar een reactie omdat ze nog niets van me gehoord heeft . 
Er zijn nog veel andere mogelijkheden en ze hebben nog 
alle vertrouwen in me. De onuitgesproken vraag is: je bent 
toch niet kwaad hè? We zijn een kinderachtige generatie, we 
wijzen iemand af en onze voornaamste zorg is ons ervan te 
verzekeren dat diegene ons niet afwijst.

Ik stuur geen antwoord. Niets beweegt, maar dan zwiept 
er achter de huizen aan de overkant iets door de lucht wat 
vrijwel onmiddellijk weer verdwijnt, iets onmogelijks, als 
het terugkomt zie ik wat het is: een lange staak, een razend-
snel rondwiekende stalen balk met aan het uiteinde twee 
stoeltjes waarin zwaaiende poppetjes zitten, in een seconde 
zijn ze weer weg maar ze komen steeds weer terug, in een 
vast ritme, schreeuwend en zwaaiend, telkens als ze boven 
de huizen uitkomen schreeuwen ze, een dun, hoog gegil, 
dat nog naar me onderweg is als ze weer achter de daken 
zijn verdwenen. Hoe vaker ze langskomen hoe meer ik de 
indruk krijg dat ze met hun gebaren en gegil mijn aandacht 
proberen te trekken, dat ze willen dat ik iets voor ze doe. Ik 
kan niets voor ze doen, ik kan ze niet bevrijden en er zitten 
vrolijk knipperende lampjes aan de balk dus het is allemaal 
feestelijk bedoeld. Maar ze blijven schreeuwen, het is nu 
of ze met elke omwenteling langgerekt mijn voornaam 
roepen, alsof ze me niet alleen hier op de vensterbank zien 
zitten maar ook weten wie ik ben, met elke omwenteling 
klinkt mijn naam duidelijker en dringender, ik ben blij 
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wanneer Lennox komt voorrijden met een auto en door het 
omlaag gedraaide portierraam stap in! roept. De hele tijd 
dat ik daar zat ging ik ervan uit dat Lennox de deur uit zou 
komen van het huis waarin hij verdwenen was, maar mijn 
verbazing legt het af tegen mijn opluchting en zonder Len-
nox om uitleg te vragen loop ik om de auto heen en stap in.

iv

Hoe je zonder nadenken in een auto stapt – gewoon, een 
auto, je gaat zitten, klikt de gordel vast en registreert vaag 
hoe het er allemaal zo’n beetje uitziet, ligt er troep op de 
vloer, zit je een beetje gemakkelijk, maar zonder dat je er 
uitgebreid op let, je kan er een gesprek bij voeren, er kan 
buiten iets aan de hand zijn waarvoor je meer aandacht 
hebt, volstrekt achteloos stap je in, zonder dat je erbij stil-
staat dat die auto dagenlang je directe omgeving zal zijn, 
dat je dagenlang niet beter zult weten dan dat je in deze 
auto zit, dat het zal voelen als weken; de auto zal een tweede 
huid worden, het zal een heel andere auto zijn dan die auto 
uit het begin, in die auto zal je nooit meer stappen, zoals je 
ook nooit het huis hebt bewoond dat je bezichtigde voor je 
het contract tekende. Hoewel, goed beschouwd ben ik net 
ingestapt en weet ik nog helemaal niet dat ik dagen in deze 
auto zal doorbrengen. Dat het een benzineauto is valt me 
ook niet op; ik heb mijn hele leven in dergelijke auto’s geze-
ten, voor mij zijn het gewone auto’s, maar het betekent dus 
dat Lennox een ontheffi  ng moet hebben – of niet natuurlijk, 
ik weet nog steeds niet waar hij tegenwoordig werkt en wat 
we aan Bonzo’s geheugenverlies gaan doen, vooralsnog 
rijden we door Mersbergen, hij slaagt er in ieder geval in 
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I

NEDERLAND

Hij zit iets voorover, alsof hij niet kan wachten. Zijn lippen 
plooien zich voorzichtig tot een glimlach, maar het is vooral 
de blik in zijn ogen waardoor ik als een magneet word aan-
gezogen. Het is een blik die ik niet van hem ken: vrolijk, 
schalks zelfs. Als je niet beter wist, zou je denken dat hij 
tamelijk zorgeloos in het leven staat; iemand met een rim-
pelloos verleden en een hoopvolle toekomst. Ik weet echter 
wel beter. Normaal gesproken oogt hij immers droefgeestig 
en afwezig, als iemand die zich voortdurend verliest in treu-
rige, gestolde herinneringen. En in zijn ogen schemert in de 
diepte weliswaar nog een zweem van gevoeligheid, maar die 
ogen zijn toch vooral overwoekerd door aangekweekte, ge-
pantserde hardheid. Uit noodzaak. Uit lijfsbehoud. Zo ken 
ik hem.
 Zij heeft al wél die blik die me zeer vertrouwd is. Met haar 
ernstig kijkende, matte ogen waaruit het leven al lijkt te ver-
dwijnen. Ondanks haar jonge leeftijd. De jeugdige volheid 
van haar gezicht zag ik nooit eerder en het luchtige, frivole 
van haar bolletjesjurk valt me op. Het vormt een schril con-
trast met de zware melancholie in haar blik. 
 En dan kijk ik naar het argeloze kind dat tussen hen in zit; 
het mysterieuze kind met de Japanse ogen.
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De foto is bijna zeventig jaar geleden gemaakt en nu pas kijk 
ik ernaar. Kán ik ernaar kijken. Het is ook de eerste keer dat 
ik een jonge versie van mijn ouders zie: mijn moeder een 
mid-twintiger, mijn vader begin dertig. Elk beeld uit hun 
verleden is immers altijd rigoureus en systematisch uit het 
leven hier verwijderd. Zelfs een huwelijksfoto, zo’n foto in 
grijstinten die in mijn jeugd in elk huis pontificaal op een 
dressoir stond opgesteld als symbool van degelijkheid en fa-
miliezin, heeft in de ouderlijke woning altijd ontbroken. 
 En nu ik zo naar hen kijk, figurerend in een wereld die ik 
nooit heb gekend, zie ik mensen die mij volkomen vreemd 
en tegelijkertijd zeer vertrouwd zijn. Het voelt alsof ik op-
eens op een geheim leven van dierbaren stuit met het daar-
bij behorende gevoel van gêne. 

Ze hadden de pech dat ze leefden op een scharnierpunt  
van de recente wereldgeschiedenis. De tijd waarin de laatste  
wereldoorlog woedde, gevolgd door een gewelddadige her-
schikking van de verhoudingen tussen vooroorlogse koloni-
satoren en koloniën. Ze raakten er danig door beschadigd. 
Bovendien werden ze gedwongen het land van hun geboorte 
te verlaten. Halsoverkop.
 Ze schikten zich in hun lot en vertrokken. En eenmaal 
aangekomen in het nieuwe land bestond hun bagage, be-
grijp ik nu meer dan ooit, uit louter herinneringen. Een en-
kele mooi of teder, maar vooral reminiscenties die een mens 
naar de keel grijpen en die ook nog eens overal opdoken: op 
straat tijdens een moment van onoplettendheid, in hun dro-
men, tijdens een ontmoeting, of zomaar tijdens een zeld-
zaam moment van ontspanning. 
 ‘U zult uw geschiedenis voorgoed achter u moeten laten 
waardoor u een nieuw en dus gelukkig mens zult worden,’ 
waren de zalvende woorden die hun bij vertrek door een le-
gerpredikant waren toegesproken, maar kan een mens zich 
van zijn verleden ontdoen om vervolgens net te doen alsof 
het er nooit was? 
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 Wat het niet gemakkelijker maakte was dat bij aankomst 
in het nieuwe land slechts harteloze onverschilligheid hun 
deel was. Als een koude novemberwind woei de kilte ze te-
gemoet toen ze eenmaal voet aan wal hadden gezet. Er was 
eigenlijk geen plaats voor zoveel nieuwkomers; waren ze 
niet veel beter af in hun ‘eigen’ land? Waren ze wel in staat 
zich aan te passen? En zou hun komst de druk op de be-
schikbare middelen in het land niet onverantwoord verho-
gen?
 Voor hen, afkomstig uit een wereld die op basis van etni-
citeit was gereduceerd tot een overzichtelijke van Europea-
nen en anderen, van meerderen en minderen, was dat pijn-
lijk voelbaar. Vervolgens handelden ze ernaar, want als je, 
zoals zij, door kleur en afkomst vanaf je geboorte eenmaal 
bent verbannen naar de duistere oorden van de minderen, 
dan is dat iets dat je niet zomaar van je afschudt. Het maak-
te hen – toch al murw door de krankzinnige maalstroom 
waarin de recente geschiedenis hen had meegesleurd – vol-
komen willoos. Voor hun ontvangers was dit evenwel hét 
bewijs van hun ‘anders-zijn’; van hun indolentie en gebrek 
aan initiatief. Het bewijs dat ze weinig tot geen bijdrage aan 
dit land hadden te leveren en alleen tot last zouden zijn. En 
er was geen enkele weg terug. Hoe graag ze dat zelf, meer 
nog dan hun ontvangers, ook verlangden. 

Toen ik er deel van uit ging maken, bestond het leven van 
mijn ouders dus vooral uit getroebleerde, schrijnende herin-
neringen, harteloze nieuwe ervaringen en onvervulbare ver-
langens. God, hoe gaat een mens daarmee om? En vooral: 
hoe gaat een mens om met niet-aflatende herinneringen die 
echter zijn dan het leven zelf? Ze vochten ertegen. Wat 
moesten ze anders? Toen ze niet meer hoefden te vechten 
tegen de dreigende dood (door de vijand, uitputting, honger 
of ziekte), wachtte hun in vredestijd een nog veel langer en 
heviger gevecht: tegen de herinnering. Het bleek een zeer 
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ongelijke strijd; ze lieten zich moeilijk verdringen, die ge-
beurtenissen uit het verleden. 
 Anderen met vergelijkbare ervaringen en verlangens zoch-
ten hun heil in het koesteren van het beeld en meer nog in 
die van het geselende woord; die hielden niet op erover te 
spreken tegen wie het horen wilde en, zo leek het wel, voor-
al tegen wie het niet horen wilde. Mijn ouders daarentegen 
zochten redding in het verwijderen van beeld en woord. In 
een visuele en verbale stilte. Het was hun wankele poging 
het monster van reminiscentie en verlangen te lijf te gaan en 
de geesten in het hoofd te bezweren. Tekenend is dat ik nu, 
na hun dood, niet eens precies meer weet hoe hun stemmen 
klonken. 

Er waren als gevolg van dat zwijgen ook altijd geheimen. 
Zaken waar, zonder dat het ooit werd uitgesproken, niet naar 
gevraagd, laat staan doorgevraagd mocht worden. Onder 
geen beding. Instinctief voelde je dat overtreding meedo-
genloos zou worden bestraft, al was lange tijd onduidelijk 
waaruit die onbarmhartige straf dan zou bestaan.
 Zo was er een groot en loodzwaar geheim dat samenhing 
met de momenten waarop mijn ouders, soms gelijktijdig, 
vervielen in een staat van totale lethargie, een staat waarin 
ze volledig opgesloten waren in een wereld ver verwijderd 
van de mijne. Soms ook werd er in het diepste geheim ge-
fluisterd over een onbekend familielid dat ‘daar’ verbleef en 
op wiens naam een vloek leek te rusten en die dan ook nooit 
werd uitgesproken. Ook konden ze, mijn vader meer nog 
dan mijn moeder, ogenschijnlijk vanuit het niets ten prooi 
vallen aan een alles overweldigende paniek, en wel zo dat de 
ander, na enkele vergeefse pogingen de ongelukkige tot be-
daren te brengen, eveneens volledig van de kook raakte. En 
dan die drift. Ja, die drift… 
 Er waren ook minder zwaardrukkende geheimen. Dat van 
‘tante’ Fanny bijvoorbeeld (elke oudere werd oom of tante 
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genoemd, ongeacht of er nu wel of geen familierelatie was). 
Zij en haar man, oom Hugo, kwamen in mijn vroege jeugd 
regelmatig bij ons op bezoek en ik wist niet beter of tante 
Fanny was op z’n zachtst gezegd nogal zonderling. Altijd 
had ze een wilde, angstige blik in haar ogen, als een geha-
vend roofdier in het nauw, maar meer nog viel ze op door de 
vreemde, onbegrijpelijke zinnen die ze te pas en te onpas 
uitsprak en die de aanwezige volwassenen steevast in verle-
genheid brachten. Een collectieve gêne die, begreep ik later, 
het gevolg was van de onverhulde seksuele lading van haar 
uitingen. Waarom riepen ze haar dan niet tot de orde? Waar-
om werd haar gedrag gedoogd, en waarom werd de collec-
tieve gêne altijd gevolgd door een collectieve blik van diepge-
voeld mededogen? En altijd in diep stilzwijgen als in een 
complot?
 Of oom Ferry. Hij had, om het zo maar eens te zeggen, 
een bijzondere verhouding met de werkelijkheid. Hij ver-
telde altijd de meest fantastische verhalen, waarin ik me als 
kind helemaal kon verliezen en die ik aanvankelijk tot op de 
komma geloofde. Tot ik, ouder geworden, die wel steeds 
meer in twijfel móést trekken. Want wat te denken van een 
lange tocht door vijandelijk gebied waar hij het in z’n eentje 
opnam tegen tientallen met geweren, messen en klewangs 
gewapende belagers? Of avonturen tijdens de jacht, waarbij 
hij letterlijk oog in oog kwam te staan met tijgers, pythons, 
wilde buffels of bloeddorstige krokodillen? Verhalen waarin 
hij als onverschrokken held een glansrol vervulde en altijd 
als overwinnaar uit de strijd kwam. Veel later hoorde ik via 
via dat hij ‘toen’ en ‘daar’ zwaar is gemarteld om hem tot 
een bekentenis te dwingen en sindsdien waarheid en fanta-
sie niet meer kon scheiden. Door wie, waar en waarom hij 
precies was gemarteld, dat bleef echter onbenoemd. 
 Ook herinner ik me het geheim van oom Otto. Hij was 
getrouwd met tante Emmy, een beeldschone Indische. Over 
hem werd gezegd dat hij ‘niet kon’ omdat ‘die lui’ ervoor 
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gezorgd zouden hebben dat hij ‘niets meer had’. Wie die lui 
dan waren, wat hij dan niet kon en wat hij niet meer had, 
bleef vervolgens een groot mysterie, maar ik vermoedde dat 
op een of andere manier de hoge frequentie van wisselende 
jonge, mannelijke kostgangers die hij en zijn mooie, kokette 
Indische echtgenote in huis haalden en met wie de laatste 
het altijd buitengewoon goed scheen te kunnen vinden, 
daarvan het gevolg was. Enfin, tante Fanny, oom Hugo, oom 
Ferry, oom Otto en tante Emmy; het zijn Indische levens 
verstopt tussen de vele plooien van het verleden. En daar 
bleven ze ook. Tot op heden. 
 Er waren ook altijd geheimen die verband hielden met 
talrijke verboden. Verboden die nimmer werden toegelicht 
en die in al hun onbegrijpelijkheid zonder voorbehoud en 
zonder aarzeling moesten worden opgevolgd. Zo was het 
bijvoorbeeld streng verboden om te klagen. Leed, ongeluk, 
verdriet en alles wat daarmee samenhangt moesten slechts 
‘gedragen’ worden. Punt uit. En wat te denken van de vol-
strekt onbegrijpelijke ban op uitbundigheid, of, als de ze-
nuwen bij een van beiden (of bij beiden) strak gespannen 
stonden, zelfs op het maken van geluid?
 Wat echter nog het meest van alles indruk op mij heeft 
gemaakt en mij dan ook het meest is bijgebleven is het ver-
bod om te huilen. Als je als kind verdriet of pijn had, gevallen 
was, gestraft en dus geslagen werd, of als je uit algeheel on-
behagen je tranen liet lopen, of erger nog het gelúíd maakte 
dat je huilde, dan waren de rapen gaar. Daarop volgde een 
helse tuchtiging met de zwiepende stengels van de sapoe lidi, 
te voltrekken in… volledige stilte. Later heb ik me herhaalde-
lijk afgevraagd waarom zoiets volkomen natuurlijks als hui-
len niet was toegestaan. En ook hoe het mij als kind kenne-
lijk bij herhaling is gelukt om hieraan gehoor te geven. 

Nu ik zo graaf in mijn geheugen zwelt de stroom herinne-
ringen aan en lijken ze steeds duidelijker te worden. Alsof 
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in mijn hoofd de focus van een ouderwets fototoestel lang-
zaam wordt scherpgesteld. Een van mijn vroegste herinne-
ringen aan mijn moeder tekent zich nu opeens haarscherp 
af. Het is er overigens een die me enorm kan benauwen als 
ik me die voor de geest haal. Waarschijnlijk omdat het ge-
heim dat ik erachter vermoed gruwelijk moet zijn. Mijn 
moeder is bezig met huishoudelijke zaken en gaat plots-
klaps op een stoel zitten, waarna ze direct versteent. Haar 
blik voert haar mijlenver van de werkelijkheid vandaan en 
het licht verdwijnt volledig uit haar ogen. Dan begint haar 
lichaam repeterende schokbewegingen te maken. Tot ze op-
eens naar haar keel grijpt, in paniek naar adem hapt en zelfs 
lijkt te stikken… Na enkele ogenblikken valt ze opeens weer 
stil en ontwaakt ze heel langzaam uit deze ongekende gru-
wel. Vervolgens staat ze doodgemoedereerd weer op en her-
vat zwijgend haar bezigheden.
 En dan mijn vader. Wat werkelijk op mijn netvlies staat 
gebrand is het beeld waarin hij (die zich in mijn bijzijn nor-
maal gesproken altijd van het Nederlands bediende) in op-
perste wanhoop de Allerhoogste aanroept met de dictie, de 
smartelijk lange uithalen en de woorden van daar: ‘Tuan, 
minta ampúúúún…, Tuan, minta ampúúúún…’, waarna hij 
zijn getergde gezicht snel in zijn handen verbergt in de hoop 
hiermee het zwaar gepijnigde hart te kalmeren en de ver-
stikkende chaos in het hoofd te ordenen. 
 Ook staan me zijn ‘gewoontes’ bij. Eigenaardigheden waar-
aan ik me vaak ergerde, omdat ik mij er als zoon voor schaam-
de. Dwangneuroses waren het eigenlijk (al besefte ik dat 
toen nog niet); ingesleten patronen die hij nauwgezet volgde, 
zonder ook maar eenmaal te verzaken. Zo speurde hij elke 
ruimte steevast af naar uitgangen. Nooit kon hij ergens ont-
spannen binnenkomen. Altijd maakte hij met een schichtige 
blik zijn entree en altijd met zijn rug naar de muur alsof hij 
vreesde van achteren te worden aangevallen.
 Hij had ook ergens een angst voor kleine, afgesloten ruim-
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tes aan overgehouden. Als gevolg hiervan had hij de onheb-
belijke gewoonte om de deur van het toilet altijd op een ta-
melijk ruime kier te laten als hij daarvan gebruikmaakte. 
Het was een van de redenen waarom ik vroeger nooit ie-
mand thuis uitnodigde. 

Het is dus echt waar dat je fysieke pijn kunt voelen door 
schrik of de schok van het onverwachte. Wanneer ik een 
schoenendoos vol oude fotonegatieven aantref, voel ik het 
bloed met kracht naar mijn hoofd stijgen en mijn hart met 
zoveel geweld tegen mijn borstkas slaan dat ik even ineen-
krimp. Als ik vervolgens heel voorzichtig enkele stugge, 
donkergrijze celluloidstroken, waarvan sommige zijn ge-
knakt en andere zelfs scheurtjes vertonen, tussen mijn vin-
gers neem, weet ik dat vanaf nu alles fundamenteel anders 
zal zijn. Het beeld dat mij altijd angstvallig is onthouden 
wordt nu immers als een zeer verlate, maar oorverdovende 
echo uit het verleden alsnog aan mij geopenbaard. 
 Ik houd snel enkele donkergrijze stroken tegen het licht 
en kijk naar een schimmig spel van lijnen en vlakken tot ik 
de contouren van personen, gebouwen en landschappen 
kan onderscheiden. Ik herken palmbomen en andere tropi-
sche vegetatie, vrouwen in sarongs, mannen met blangkons 
op het hoofd en veel militairen. Ik meen zelfs mijn ouders 
te herkennen! Dit moeten beelden zijn van voor mijn con-
ceptie. Van de tijd en het leven waar ik geen weet van heb. 
Mijn vermoeden wordt versterkt door enkele oude, lege kar-
tonnen filmverpakkingen die zich tussen de negatieven be-
vinden. ‘Toko & Fotostudio Han, Semarang’, lees ik. ‘Voor al 
uw fotografie-benodigdheden. Tevens vergroten, afdrukken 
en kleuren’. Ik zie een verpakking van Fotostudio Tan Hok 
Seng in Palembang en ook een van Fotobedrijf De Graaff 
‘Voorheen Jonker Breestraat 29 (naast Trianon) Leiden’.
 Mijn extatische opwinding maakt plaats voor een intens 
gevoel van medelijden als ik besef hoe groot mijn ouders’ 
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angst voor de herinnering moet zijn geweest. Deze negatie-
ven zijn immers meer dan vijfenzestig jaar lang zorgvuldig 
verborgen gehouden, ook en vooral voor henzelf. Ik vraag 
me af waar de afdrukken zijn gebleven. Zijn deze foto’s (in 
de gauwigheid schat ik dat het er minstens enkele honder-
den zijn) ooit afgedrukt? Zijn die afdrukken misschien ver-
scheurd, vernietigd toen ik nog heel jong was? Of zijn deze 
opnamen gemaakt en ontwikkeld, maar nooit afgedrukt 
vanwege de angst om er via de papieren versie weer mee 
geconfronteerd te worden? En tegelijkertijd – wellicht is dat 
de bron van de compassie die me overspoelt – moeten mijn 
ouders ondanks die kennelijk ontembare angst toch ook het 
grenzeloze verlangen, de klemmende noodzaak of mis-
schien wel de loodzware verplichting hebben gevoeld om 
hun verleden te delen met het nageslacht. Waarom zouden 
ze de negatieven anders al die jaren hebben bewaard, we-
tend dat die na hun dood sowieso gevonden zouden wor-
den? 
 Dan raak ik in paniek: in hoeverre zijn deze celluloidplaat-
jes nog intact? De mogelijkheid dat het niet zal lukken om 
het o zo kostbare beeld niet aan deze oude negatieven te 
kunnen ontfutselen, terwijl ik eindelijk zo dicht bij de open-
baringen ben, maakt me bang. Het materiaal is immers 
verre van ongeschonden. Sommige stroken zijn diepzwart 
en daarop is het waardevolle beeld waarschijnlijk al voor al-
tijd verloren gegaan; andere zijn gescheurd en weer andere 
hebben vouwen in het stugge celluloid die, vermoed ik, niet 
meer gerepareerd kunnen worden.
 Zodra de winkels de volgende morgen opengaan, schaf ik 
een dia-negatiefscanner aan. De nacht heb ik doorgebracht 
met het keer op keer bekijken van de negatieven door ze te-
gen het licht van mijn bureaulamp te houden. De adrenaline 
die door de opwinding voortdurend in mijn lijf is rondge-
pompt, zorgt ervoor dat ik me nu nauwelijks moe of slaperig 
voel.
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 De ion 2sd blijkt gelukkig handzaam in het gebruik. Na-
dat ik het apparaat heb aangesloten op de computer is het 
slechts een kwestie van een negatief erdoorheen schuiven 
en vervolgens moet het beeld dat zich in de duisternis van 
het celluloid verborgen houdt op mijn scherm verschijnen. 
Met trillende vingers leg ik de eerste willekeurige strook in 
de slede. Mijn wereld verengt zich op dat moment tot twee 
vragen: wat krijg ik te zien? En zal het goed zichtbaar zijn? 
Mijn adem stokt abrupt wanneer de strook door de scanner 
gaat. Terwijl mijn keel is dichtgeschroefd, voel ik mijn hart 
als een gek tekeergaan. Dan, in één keer, vult het scherm 
zich met grijstinten en zie ik tot mijn verbijstering voor het 
eerst mijn ouders in hun gedaante van mid-twintiger en 
begin-dertiger met, tussen hen in, het kind met de Japanse 
ogen…
 Als in een roes plaats ik de andere negatieven in de slede 
en laat in een moordend tempo beeld na beeld op het scherm 
voorbijtrekken. Koortsachtig proberen mijn ogen en herse-
nen alles te registreren. Sommige stroken zijn zodanig aan-
getast dat er helemaal niets, soms alleen witte vlekken, of 
slechts uiterst vage contouren te zien zijn. Tot mijn onuit-
sprekelijke vreugde blijkt het merendeel van de negatieven 
echter toch nog redelijk tot goed geconserveerd en komt er 
een heus verleden tot leven. 
 Ik zie mijn moeder op vele foto’s zoals ik haar nooit heb 
gekend: een jeugdige, mooie vrouw; het volle, zwarte haar 
gedraaid in een kondé, in het decor van haar oorspronkelijke 
habitat: de tropische wereld van Zuid-Celebes. (De foto zou 
best gemaakt kunnen zijn in de tijd dat Westerling daar net 
met zijn ‘Depot Speciale Troepen’ heeft huisgehouden, denk 
ik direct.) Mijn hemel, wat was ze toen mager, valt me op. 
Maar meer nog word ik getroffen door haar ogen. Die onpeil-
bare ogen die ik zo goed ken uit latere jaren: glansloos en 
ondoorzichtig, alsof alle levenslust al is weggeëbd. De blik 
van een oude, lusteloze vrouw in het ontluikende gelaat van 
een jongvolwassene. Toen al… 
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 En dan stuit ik op de foto waarmee de meeste kinderen 
van mijn generatie zijn opgegroeid: de ouderlijke trouwfoto 
in zwart-wit. Die van mijn ouders voldoet op geen enkele 
manier aan de conventies van de klassieke huwelijksfoto. 
Geen frisgewassen jaren-veertig-vijftig-ouders in grijstinten 
die, poserend tussen in vazen geschikte bloemboeketten in 
een stemmig interieur, jong en hoopvol de wereld en hun 
eigen toekomst in blikken. Nee, de tamelijk wazige foto die 
ik nu, bijna zeventig jaar na dato, onder ogen krijg is gesitu-
eerd in de buitenlucht (ergens, neem ik aan, in de wildernis 
van Zuid-Celebes), tegen de achtergrond van een armoedige 
barak met een dak van, als ik me niet vergis, gras of palm-
blad, en wekt de indruk van een formaliteit die even snel 
moest worden afgehandeld. De manier waarop mijn ouders 
erbij staan valt niet anders te omschrijven dan als onwennig 
en gehaast. Zichtbaar ongemakkelijk staan ze naast elkaar, 
deze pasgehuwden, zonder fysiek contact met elkaar te ma-
ken. Mijn vader (ook hij is graatmager) is gestoken in mili-
taire kleding, alsof hij dadelijk zijn werkzaamheden zal her-
vatten. En mijn moeder draagt weliswaar een hagelwitte 
trouwjurk, maar wel een die zichtbaar te groot en kennelijk 
geleend is, en waarschijnlijk in alle haast is aangepast aan 
haar broodmagere lijf. Geen zweem van hoopvolle geza-
menlijke verwachting; geen illusie van een vreugdevolle toe-
komst die ze samen in het verschiet lijken te zien. Terwijl 
mijn moeder nog wel bereid is te poseren, in de lens kijkt en 
iets van optimisme probeert uit te stralen, staat mijn vader 
demonstratief afgewend van de camera en kijkt hij met een 
verstikkende zwaarmoedigheid in het niets links van mijn 
moeder.

Op de beelden die de negatieven prijsgeven figureert overi-
gens vooral mijn vader zonder mijn moeder; veel foto’s zijn 
gemaakt toen zij letterlijk en figuurlijk nog niet in beeld 
was. De meeste opnamen stammen uit de jaren 1946-1950. 
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De periode na de Japanse capitulatie toen de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog zich in Nederlands-Indië afspeel-
de. Mijn vader was toen net bevrijd uit Japanse krijgsgevan-
genschap waar hij dwangarbeid had moeten verrichten aan 
de beruchte dodenspoorlijn in Birma en Siam. Vervolgens 
werd hij kort na de Japanse capitulatie weer als militair van 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het knil, ingezet 
in de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië.
 Koortsachtig kijk ik of er beelden van gevechtshandelin-
gen tussen zitten en van wreedheden of mishandelingen 
van gevangenen. Voor zover ik het in de gauwigheid kan 
zien, is dit niet het geval. De foto’s geven vooral een indruk 
van het knil-kampleven tijdens de periode van de dekoloni-
satie. Beelden van vrees en verwarring, maar ook van vro-
lijkheid, vriendschap en saamhorigheid. Beelden soms van 
een geruststellende, zelfs onthutsende alledaagsheid. Wat 
echter direct opvalt is het andere perspectief: geen beelden 
van debarkerende Nederlandse militairen; van onwennige 
Nederlandse jongens in de tropen of van jeugdige Holland-
se bravoure tegen de achtergrond van een Indisch decor, 
maar foto’s van Indonesische en Molukse manschappen en 
vooral van mannen zoals mijn vader: Indische jongens. Jon-
ge mannen van, zoals dat toen werd genoemd, ‘gemengd 
bloed’; geboren uit relaties tussen Europese mannen en de 
vrouwen van het land. Kortom, foto’s van hen die óók en in 
aanzienlijke aantallen deel uitmaakten van het Nederlandse 
leger tijdens deze dramatische episode in de gezamenlijke 
geschiedenis van Nederland en Indonesië. Jonge kerels die 
vaak nog langer dan de oorlogsvrijwilligers en dienstplich-
tige jongens uit Nederland zijn ingezet in een oorlog waar-
van we nu volmondig zeggen dat die natuurlijk nooit ge-
voerd had mogen worden. 
 Te vaak wordt de dekolonisatie-oorlog in Indonesië ten on-
rechte vereenvoudigd tot een conflict tussen Nederlanders 
aan de ene en Indonesiërs aan de andere kant. Te vaak is er 
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voorbijgegaan aan hen die geworteld waren in het land; die 
bijna een derde van de Nederlandse troepensterkte uitmaak-
ten, en voor wie persoonlijk zo oneindig veel meer op het 
spel stond vanwege de dreiging alles te verliezen; afgesne-
den te worden van geboortegrond, familie, bezit, verleden 
en toekomst. Mannen van wie velen door hun tussenpositie, 
‘half’ Nederlander, ‘half’ Indonesiër, vaak ook nog eens ver-
zeild raakten in een tragisch loyaliteitsconflict waardoor hun 
families uiteen werden gescheurd.

Tot mijn verbazing tref ik onder in de doos, verscholen on-
der alle negatieven, niet alleen twee kleine foto’s aan van 
mensen die ik niet ken, maar ook enkele curieuze docu-
menten. Zoals een bundeltje opgevouwen velletjes papier 
met daarop losse, zo op het oog cryptische notities. Het 
handschrift herken ik onmiddellijk: het is dat van mijn va-
der. Al bladerend door de notities is er een die telkens in 
verschillende bewoordingen terugkeert: ‘Ik ben bang,’ staat 
er bijvoorbeeld, ‘dat ik mijn verstand verlies.’ En op een an-
der velletje: ‘Hoe ver kan een mens in zijn eigen hoofd ver-
dwalen?’ En op weer een ander: ‘Hoe lang nog voordat het 
ook mij te pakken heeft?’
 Ook tref ik een kaartje aan van Birma en Siam. Met vaste 
hand heeft hij daarop de namen genoteerd van de kampen 
waar hij tijdens zijn dwangarbeid aan de spoorweg heeft ge-
zeten: Retpau, Messalie, Paijathanzu, Kon-Kwak, Kanchana-
buri, Tamarkan, Nakhorn Patong… 
 Vervolgens vind ik een aantekening waarachter een we-
reld schuil lijkt te gaan. Op het kaartje staat bij de Thaise 
hoofdstad Bangkok in drukletters: ‘Hier werden de voorma-
lige krijgsgevangenen door het Rode Kruis opgevangen en 
verzorgd.’ Erachter heeft hij echter in een aanmerkelijk min-
der vast handschrift dan bij de kampen opgetekend: ‘Dat 
gold niet voor mij. Het Rode Kruis keurde mij geen blik 
waardig!’ Het uitroepteken fungeert hier zoals dat ooit was 
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bedoeld: als een onverbiddelijke afsluiting waarna verder 
geen enkele twijfel of tegenspraak geduld wordt. 
 Opeens ben ik terug in een al lang vergeten verleden. Het 
is eind jaren vijftig. Ik ben een kind nog en loop aan de hand 
van mijn vader door de straten van Leiden. Een vrouw met 
een donkere, lange jas en wapperend blond haar komt ons 
tegemoet. Haar open blik en vastberaden tred verraden dat 
zij een doel dient. Als ze vlak voor ons staat, houdt ze het 
ding dat ze in haar hand heeft vlak voor mijn vaders gezicht 
en rammelt er demonstratief mee. Het geluid is hard, meta-
lig en onaangenaam. Ik kijk naar een groene collectebus 
met een witte baan met daarop een bloedrood kruis. Dan, 
volkomen onverwacht, hoor ik mijn vaders stem trillen van 
ingehouden woede. 
 ‘Weg! Ga weg!’ sist hij, waarna hij mij met een ruk aan 
mijn arm meesleurt langs de donkere jas. Het kost me grote 
moeite hem bij te houden en ik voel de tranen over mijn ge-
zicht lopen, maar daar lijkt hij gelukkig niets van te merken. 
 Was dit ook mijn vader, heb ik mij toen afgevraagd. Was 
dit de man die altijd zo ontzettend beleefd was tegenover 
elke Nederlander, tegenover elke vreemde? Was dit dezelfde 
man die zich als geen ander bewust leek van het feit dat hij 
een ‘gast’ was in dit land? Ja dus. En ik begrijp nu waarom. 

Het is alsof de confrontatie met het beeld, de documenten 
en de notities het startsein is voor gemorrel aan mijn geheu-
gen en er in de krochten van mijn herinnering langzaam 
een la wordt opengetrokken. Een waarin ongemerkt gebeur-
tenissen, verhalen, flarden van anekdotes, terloopse opmer-
kingen, geuren, indrukken en losse woorden blijken te zijn 
opgeslagen die alle destijds van geen belang leken, maar die 
nu door de inhoud van de doos heel geleidelijk hun onschat-
bare apocriefe betekenis krijgen.
 Met een schok besef ik dat er destijds door mijn ouders 
wél is verteld en – vooral – is ‘geduid’. Weliswaar niet veel-
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vuldig, vaak cryptisch, fragmentarisch en onsamenhangend, 
en niet zelden onbewust of zonder woorden en zeker niet 
rechtstreeks tot mij gericht, maar het is wél gebeurd. Alle-
maal kleine brokstukken van één groot verhaal, scherven 
van een onvertelde geschiedenis die nu opeens weer terug-
vallen in hun oorspronkelijke vorm. 
 Ik realiseer me nu ook de enorme waarde van de kumpu-
lans uit mijn vroege jeugd: de samenkomsten van gelijkge-
doemden in ons huis, ex-knil-militairen en hun vrouwen 
die, in hun hunkering naar herkenning, vertrouwdheid en 
veiligheid weer even samen in hún gezamenlijke wereld 
wensten te vertoeven door elkaar eindeloos verhalen te ver-
tellen. Verhalen met de geuren, de kleuren, het eten én de 
pijn van daar. Dan konden ze weer even zijn wie ze wilden 
zijn, omdat ze zich tegenover elkaar niet groot hoefden te 
houden; omdat ze zich tegenover elkaar niet hoefden te ver-
antwoorden; niet teweer hoefden te stellen tegen platitudes; 
niet hoefden te verontschuldigen. Gelukzalige momenten 
waren dat. Ook voor mij, omdat ik ongemerkt en ademloos 
in een hoekje van de kamer alles gulzig kon opzuigen; al die 
verhalen van oom Tjen, oom Louis, oom Bert, tante Meity, 
oom Otto, tante Doddie, oom Hugo, oom Ferry, tante Emmy 
en al die anderen. Verhalen waarvan ik toen veel niet be-
greep. Het is, besef ik nu, vooral bij deze gelegenheden ge-
weest dat mijn ouders – mijn vader iets meer dan mijn moe-
der – eindelijk werden verleid tot vertellen. Tot summiere 
bekentenissen over hun persoonlijke oorlogsgeschiedenis 
die de andere aanwezigen als ingewijden en goede verstaan-
ders kennelijk moeiteloos begrepen en die zich, blijkt nu, 
onbewust maar onwrikbaar hebben vastgezet in mijn ge-
heugen. En dit alles vormt nu een fantastisch fundament 
voor de reconstructie van het ongekende, maar o zo welko-
me verhaal van hun verleden. 
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Natuurlijk kun je je afvragen wat het waard is: een poging 
tot reconstructie waarbij de herinnering zo’n prominente 
rol speelt. Bekend is het verhaal van een oud-hoogleraar die 
jarenlang in menig interview vertelde over een van zijn 
vroegste herinneringen. Daarin zit hij als kind op de arm 
van zijn vader. Het is 1945. Onder de kastanjeboom in de 
tuin kijken ze naar voedseldroppingen door geallieerde 
vliegtuigen op de Hilversumse hei. 
 Steeds noemde hij dezelfde details: de kastanjeboom; de 
voedselpakketten die op de hei neerdaalden; de aardbeien-
plantjes die in de tuin groeiden; de geit van de buren die 
even verderop blaatte. Tot zijn moeder hem kort voor haar 
dood duidelijk maakte dat het niet klopte: vanuit de tuin kon 
je de hei niet zien; de aardbeienplantjes waren er pas na de 
oorlog; en de geit was al eerder tijdens de oorlog opgegeten.
 De belangrijkste bronnen waarop zijn herinnering steun-
de bleken naast een verhaal dat zijn vader ooit eens vertelde, 
een foto te zijn waarop hij zittend op de arm van zijn vader 
te zien is in de tuin, terwijl ze in de verte turen. Maar deze 
foto was door een Canadese soldaat gemaakt. Ná de bevrij-
ding. En het verhaal van zijn vader had betrekking op een 
ander voorval. Waarmee maar weer duidelijk wordt hoezeer 
ons geheugen ons in de luren kan leggen. Voor alle duide-
lijkheid, het was er allemaal: zijn vader, de tuin, de vliegtui-
gen, de droppings, de aardbeienplantjes, de geit van de bu-
ren, alleen blijkt dat onze herinnering soms goochelt met de 
combinaties en de volgordelijkheid der dingen. 
 Her-inneringen: het woord alleen al geeft aan dat het re-
constructies zijn. En reconstructies zijn niets anders dan 
nabootsingen. In dit geval van de werkelijkheid, maar ze 
zijn dus niet noodzakelijkerwijs dé werkelijkheid. In mijn 
geval zijn het ook nog eens – als het gaat om de verhalen die 
ik hoorde tijdens de kumpulans – herinneringen van herin-
neringen. Dat doet evenwel niets af aan de kernelementen. 
Die waren er; die zijn er werkelijk geweest. Het zijn, via de 
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kronkelige routes van de herinnering, representaties van 
een toenmalige werkelijkheid.

Waarom is het reconstrueren van dit verhaal zo belangrijk? 
Niet om te zien en te horen wat mij onder meer heeft ge-
maakt tot wie ik ben. Natuurlijk weet ik dat het verleden van 
mijn ouders en de oorlogen die hun levens hebben bepaald 
me meer hebben gevormd dan me lief is. Natuurlijk reali-
seer ik me dat de oorlogservaringen van mijn ouders niet 
altijd alleen maar in hun hoofden hun domicilie hebben ge-
had, maar dat die ook vanaf mijn vroegste jeugd door hun 
gedrag, hun verdriet en onmacht bezit van mij hebben geno-
men. Kortom, ik besef dat het een illusie is te denken dat een 
mens ongeschonden blijft als de generatie voor hem deelge-
noot is geweest van een ellendige oorlog, of, in dit geval, van 
twee ellendige oorlogen. Ik vraag me trouwens af of een 
mens er beter van wordt als hij precies weet waar zijn aber-
raties vandaan komen (zodat die vervolgens rechtstreeks op 
het conto van die moeizame jeugd en – vooral – van die de-
viante, getraumatiseerde ouders geschreven kunnen wor-
den). Bovendien heb ik de indruk dat ik er nog tamelijk on-
geschonden uit tevoorschijn ben gekomen, uit die tweede 
generatie oorlogsslachtoffers-ellende. Maar ik zou wel gek 
zijn, nu zich deze unieke mogelijkheid aandient, om dit ver-
haal níét te willen kennen. Om iets wat lang, té lang zo vlak 
onder mijn neus verborgen en verzwegen is geweest níét te 
willen weten.
 Maar laat ik ophouden met dit gewauwel over mezelf. De 
belangrijkste reden is dat er iemand is aan wie ik deze re-
constructie verplicht ben. Iemand die écht aanspraak mag 
maken op dit verhaal. Iemand die alle gelijk van de wereld 
heeft om te willen weten wat er zich toen heeft voorgedaan 
om de doodeenvoudige reden dat deze geschiedenis, deze 
twee oorlogen, hem alles in dit leven hebben ontnomen en 
hem geen schijn van kans hebben gegeven.
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 Diegene ben jij natuurlijk mijn Bestebroer. Jij, die door 
het leven volledig bent vergeten; precies zo lang als de deko-
lonisatie-oorlog achter ons ligt. Hoe symbolisch! Jij, die door 
deze geschiedenis bent verdoemd. Jij hebt meer dan wie ook 
recht op dit verhaal, al zou het alleen al zijn omdat je dan 
eindelijk eens opheldering krijgt over het mysterie van je 
ogen. 
 Ook ik heb je schromelijk verwaarloosd en ik schaam me 
daarvoor diep. Meer dan ik je zeggen kan. Ik heb dan ook 
heel veel goed te maken. Waarom nu pas, zul je je afvragen. 
Omdat ik zoveel niet wíst. Omdat ons zoveel kennis is ont-
houden. Niet alleen door onze ouders, maar ook door de 
heren historici, onderwijzers, politici en journalisten in dit 
land. En als je niet weet, dan kun je niet anders dan dwalend 
en tastend door het leven gaan. 
 Hoe vreselijk is het eigenlijk niet om niet te weten? Voor-
al als het je leven heeft bepaald. En hoe gevaarlijk? Hoeveel 
wandaden zijn er niet gepleegd als gevolg van niet-weten? 
Hoeveel oorlogen zijn er niet gevoerd omdat men niet wist?
 En dan het opgroeien in stilte. Misschien is opgroeien in 
stilte wel moeilijker dan opgroeien met het geselende woord. 
Omdat de stilte geen enkele grens stelt aan onze fantasie, 
aan ons voorstellingsvermogen. Vooral dreigende stilte drijft 
ons als vanzelf naar de duistere oorden van de meest afschu-
welijke fantasieën. Waarheen drijft de stilte in jouw hoofd 
jou niet? Dat zal waarschijnlijk nooit iemand weten. 
 Maar nu kan ik hier eindelijk iets aan doen. Als jij er ten-
minste nog voor openstaat, Bestebroer. Ik zal het in ieder 
geval allemaal voor je opschrijven. En als ik het heb opge-
schreven, zal ik het aan je voorlezen. Woord voor woord, 
komma voor komma, punt voor punt. Daar heb je recht op. 
Ja, dat is misschien wel het beste: voorlezen. Want dan weet 
ik in ieder geval zeker dat het woord, elk woord, z’n bestem-
ming bereikt. En als ik zie dat de woorden langs je heen 
gaan, dan kan ik die tenminste herhalen. Net zo lang tot ze 
je wel bereiken.
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II 

SIAM •  THAILAND 

Weer word ik verrast. Om een zo goed mogelijk overzicht te 
krijgen heb ik de foto’s geprint en over enkele vierkante me-
ters vloer uitgespreid. Als ik ze vervolgens chronologisch 
probeer te ordenen, ervan uitgaande dat het materiaal de 
periode van de dekolonisatie in Indonesië tot en met de re-
patriëring naar Nederland aan het begin van de jaren vijftig 
bestrijkt, kom ik tot de ontdekking dat er ook een foto tus-
sen zit genomen in Bangkok, de Thaise hoofdstad. Die moet 
in het najaar van 1945 zijn gemaakt; direct na zijn bevrij-
ding uit krijgsgevangenschap. Even ben ik met stomheid 
geslagen. De foto is een van de meest wazige en meest aan-
getaste, maar ik weet het vrijwel zeker; ik herken het ge-
bouw dat erop staat uit de vakantiefolders. De foto toont drie 
zeer onscherpe personen die poseren voor dat gebouw. De 
middelste en langste figuur is gekleed in Australische leger-
kleding: kaki shorts, dito overhemd en de onmisbare slough 
hat; de Australische tropenhoed waarvan een van beide zij-
den is vastgezet.
 Na enig zoeken op internet heb ik het gevonden: ‘Ananta 
Samakhom Throne Hall, Bangkok,’ lees ik. Dat is het gebouw 
op de achtergrond. Het is in tegenstelling tot de meeste toe-
ristische trekpleisters in de Thaise hoofdstad een westers 
gebouw, protserig in neo-renaissancistische stijl, net hon-

AC_BAAY_(japanse)_bw_v10.indd   27 14-09-18   13:24



28

derd jaar oud en ontworpen door Italiaanse architecten. Het 
doet me sterk denken aan de Sint-Pietersbasiliek in Vati-
caanstad en het staat er, wat mij betreft, dan ook nogal mis-
plaatst in Thailand. 
 Wat me echter aangrijpt en waardoor ik geheel in beslag 
word genomen is de wetenschap dat pa op het moment dat 
deze foto werd gemaakt net drieënhalf jaar krijgsgevangen-
schap achter de rug had. Hij moet toen lichamelijk zeer ver-
zwakt, geestelijk een wrak en geheel berooid zijn geweest en 
blijkt dan opeens in het bezit te zijn van – zeker voor die tijd 
en plaats – zoiets duurs, luxueus en modernistisch als een 
fotocamera! Hoe kwam hij daar in hemelsnaam aan? En 
wat voor camera kan dat dan zijn geweest? Een Kodak Nagel 
Vollenta type 48 misschien? Een Kodak Retina of een Leica? 
Deze camera’s werden, weet ik, vlak voor en tijdens de Twee-
de Wereldoorlog in nazi-Duitsland gemaakt. Of was het mis-
schien – godbetert – de Kwanon, Japans eerste focal-plane-
sluitercamera die in 1934 door Canon op de markt was 
gebracht? En wie is degene geweest die aan de andere kant 
van het toestel heeft gestaan? Degene die de knop heeft in-
gedrukt? Een mede ex-krijgsgevangene met wie pa in deze 
periode zo kort na de bevrijding optrok? Of een vriendelijke, 
behulpzame voorbijganger die het geen probleem vond die 
onbekende een dienst te bewijzen? Wat zou ik dat nu graag 
willen weten. Zeker als de eerste optie waar zou zijn. 
 Ik zoek contact met een bevriende fotografe en vraag of zij 
wellicht aan de negatieven kan zien welke camera er is ge-
bruikt. Dat blijkt niet het geval, en ik leg me erbij neer dat ik 
ook dit waarschijnlijk nooit zal weten. 
 Hoewel ik van de scan verschillende vergrotingen maak, 
wordt het gezicht van de middelste figuur op de foto niet 
helder. Mijn eerste gedachte was dat het pa is die van zijn 
bevrijders provisorisch Australische legerkleding had ge-
kregen, maar nu begin ik daaraan te twijfelen. Over de twee 
personen die hem flankeren heb ik minder onzekerheid: 
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twee in hagelwit hemd en dito shorts gestoken Aziaten, on-
getwijfeld twee Thai. Had hij Thaise vrienden gemaakt zo 
kort na de bevrijding? Of zijn het passanten die hij heeft 
gevraagd om samen te poseren? 
 Het valt me op hoe klein deze mannen zijn; een stuk klei-
ner dan de middelste figuur. Dat onder andere maakt me 
minder zeker; pa mat tijdens zijn leven niet meer dan één 
meter zevenenzestig. Bovendien valt me nu ook goed de 
houding van de middelste man op. Zelfbewust staat hij daar 
tussen die twee kleine Thai: de handen in de zij, de benen 
uit elkaar; té stoer, té heldhaftig, té ongebroken zo kort na 
zijn bevrijding uit het krijgsgevangenkamp. Dit kan onmo-
gelijk pa zijn, concludeer ik.
 Zou het een Australische bevrijder kunnen zijn die sym-
pathie had opgevat voor die uitgemergelde Eurasian, zich 
over hem had ontfermd en hem ten slotte bij wijze van sym-
pathiek gebaar of puur uit medelijden (‘Het was zo aandoen-
lijk hoe geïnteresseerd die kleine ex-krijgsgevangene was in 
de fotocamera…’) zijn Kodak of Leica cadeau had gedaan? 
Het zou zomaar kunnen. Het zou ook een verklaring kun-
nen zijn voor de zeer matige kwaliteit. Nadat de Australiër 
hem de functies en noodzakelijke handelingen had uitge-
legd, moest pa het natuurlijk zelf doen: diagframa, sluiter-
tijd, scherpstellen. Deze foto is duidelijk een eerste oefening. 
 Maar nu ik er zo naar blijf kijken, begin ik weer te twijfe-
len; dat voorkomen, die stoere houding die ook voorkomt op 
latere foto’s… het zóú hem kunnen zijn. In dat geval zou zijn 
Australische bevrijder degene zijn die zich op dat moment 
achter het toestel bevindt en afdrukt.

Het kan dus niet anders: de reis naar het ongekende verhaal, 
Bestebroer, begint hier in Thailand. Nou ja, letterlijk dan. 
Figuurlijk begint die natuurlijk al veel eerder, in wat vroeger 
Nederlands-Indië was. Pa’s geboorteland. 
 Die vader van ons kwam ter wereld in het jaar dat de Vol-
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kenbond werd opgericht (die zou een einde maken aan alle 
oorlogen!); de vrouwen in Nederland kiesrecht kregen; in de 
kolonie Nederlands-Indië een sociaal-politieke organisatie 
werd opgericht die de belangen van mensen zoals hij, ‘ge-
mengdbloedigen’, zou behartigen; de Japanse expansie in 
Azië voor het eerst massaal werd ondermijnd door de  
1 Maart Beweging in Korea; en de koloniale regering in In-
dië een eerste serieuze poging ondernam de ontluikende 
Indonesische politieke massa, verenigd in de Sarekat Islam, 
te bestrijden. En dat voor iemand wiens moeder als volko-
men rechteloze Indonesische vrouw kort na zijn geboorte 
zou worden weggestuurd; die vanwege zijn gemengde af-
komst uit zijn geboorteland zou worden verjaagd; en die 
door de oorlog met Japan en de daaropvolgende Indonesi-
sche onafhankelijkheidsoorlog tot aan zijn dood niet alleen 
in het dagelijkse leven, maar ook tot in zijn dromen zou 
worden achtervolgd. 
 Toen hij in september 1919 in Surakarta op Midden-Java 
het levenslicht zag, was hij door zijn afkomst al veroordeeld 
tot een rol in de marge van de koloniale wereld van Neder-
lands-Indië. Hij was immers een kind uit een gemengde 
relatie tussen een (Indo-) Europese vader en diens jonge Ja-
vaanse concubine. Een kind met een donkere huid; zicht-
baar van inheemse afkomst in een koloniale wereld waarin 
de kleurgrenzen scherp getrokken en de kleurbarrières hoog 
opgeworpen waren. 
 Nadat hij de Algemene Middelbare School aan de dr. Yap 
Boulevard in Yogjakarta had afgerond en hij aan de voor-
avond van de Tweede Wereldoorlog als jonge Indo-Europe-
aan de koloniale arbeidsmarkt betrad, moet het in volle om-
vang tot hem zijn doorgedrongen: Nederlands-Indië was 
een wereld van meerderen, minderen en minsten. Vervol-
gens zal hij, zoals zoveel anderen in de kolonie, een verlam-
mende, verstikkende machteloosheid hebben gevoeld. 
 Net als over al die andere zaken uit zijn verleden heeft pa 
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ook over deze periode in zijn leven altijd angstvallig gezwe-
gen, maar ik stel me zo voor dat hij verwoed heeft gepro-
beerd werk te vinden en dat hij vele malen bot zal hebben 
gevangen. In het meest gunstige geval zal hij op een dag een 
los-vaste betrekking hebben weten te bemachtigen als loop-
jongen of jongste bediende op het kantoor van een Europese 
onderneming in of rond Yogjakarta. En daar zal hij, al spits-
roeden lopend, zich meer en meer bewust zijn geworden 
van zijn kwetsbare positie als ‘mengbloed’. En ja, Bestebroer, 
het is niet denkbeeldig dat hij eerder vroeg dan laat weer zijn 
congé heeft gekregen om plaats te maken voor een Europese 
(volbloed) jongeman of een geschoolde jonge Javaan, iemand 
die nóg goedkoper was dan hij.
 Het heeft hem tot in zijn diepste vezels bepaald. Voor al-
tijd. O, wat heb ik me vroeger geërgerd aan zijn volgzaam-
heid, aan zijn inschikkelijkheid tegenover de Nederlander. 
Soms zelfs tegenover hen die zich neerbuigend opstelden. 
Althans, zo reageerde hij in het openbaar; was hij daarna 
alleen met ons, dan vervloekte hij diezelfde Nederlander 
hartgrondig. Maar eigenlijk vervloekte hij dan vooral zich-
zelf; dan verfoeide hij de koloniale mores die in het open-
baar nog steeds zijn gedrag bepaalden en nog steeds sterker 
bleken dan hijzelf. 
 Op 5 juli 1938 moest hij zich melden voor de militaire 
diensplicht in de kolonie. Hij wordt dan ‘bij de 1e Afdeling 
Mitrailleurs en Infanterie geschut te Semarang ingelijfd als 
Militiesoldaat’ en gaat ‘op dato in werkelijke dienst voor 1e 
oefening’. De militaire dienstplicht was vlak voor zijn geboor-
te in Indië ingevoerd om het structurele nijpende tekort aan 
manschappen voor het koloniale leger te verhelpen en gold 
alleen voor Europeanen. En het is natuurlijk wrang dat hij nu 
opeens wél als ‘volwaardige’ Europeaan werd beschouwd. 
 Ik denk eerlijk gezegd dat het een wanhoopsdaad is ge-
weest. Een radeloze poging om houvast te vinden in een 
wereld waarin ankerpunten en zekerheden allesbehalve van-
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zelfsprekend waren. Na acht maanden besloot hij namelijk 
te tekenen als beroepsmilitair. In de archieven van het knil 
lees ik: ‘Te Tjimahi vrijwillig verbonden voor zes jaren bij de 
Koloniale Troepen, zowel in als buiten Europa en geplaatst 
als fuselier bij het 1e Depot Bataljon’. Overigens stond zelfs 
deze carrière-optie niet zomaar open voor jongemannen als 
hij. Indo’s moesten weliswaar opdraven voor de dienstplicht, 
maar een carrière als beroepsmilitair werd jarenlang tegen-
gewerkt. Pas in de jaren dertig geeft de regering na lang 
aandringen toestemming om ‘een beperkt aantal aan be-
paalde eischen voldoende Indo-Europeanen aan te werven 
voor het leger, nadat zij hun militieplicht volbracht hebben’.
 Enfin, tekenen als beroepssoldaat zal hij als een van de 
weinige mogelijkheden hebben beschouwd om zich te ver-
zekeren van een baan en een (nogal bescheiden) inkomen. 
Maar in 1939 zijn handtekening zetten voor zes jaar was 
achteraf gezien natuurlijk een staaltje van slechte timing. 
Het zal toen echter nooit bij hem zijn opgekomen dat hij 
daadwerkelijk zou worden ingezet bij gevechtshandelingen. 
En al helemaal niet dat hij deel zou moeten nemen aan twee 
heuse oorlogen.

Ananta Samakhom Throne Hall is in werkelijkheid nog lelij-
ker dan op de foto. Ik ben in Bangkok en sinds de ontdek-
king van de eerste ‘Thailandfoto’ heb ik er later nog enkele 
gevonden: foto’s die pa vrijwel direct na zijn bevrijding uit 
krijgsgevangenschap in Thailand moet hebben gemaakt. Ze 
stemmen me weemoedig. Het zal ook te maken hebben met 
het feit dat er twee opnamen tussen zitten van verlaten Ja-
panse krijgsgevangenkampen. Beelden die symbool staan 
voor al het gruwelijks wat zich hier en in Birma heeft afge-
speeld. Wat heeft pa bezield om dit vast te leggen? Als be-
wijs, voordat ze zouden worden afgebroken? Of als herinne-
ring? 
 Ananta Samakhom Throne Hall is tegenwoordig in ge-
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bruik als museum. Het ligt in een parkachtige tuin die wel-
dadig aandoet te midden van het beton en de hectiek van de 
Thaise hoofdstad. Na geruime tijd in de zinderende hitte 
voor de ingang te hebben gewacht koop ik als een van de vele 
toeristen een kaartje en betreed ik eindelijk het gebouw dat 
blinkt van het marmer en dat bol staat van de verheerlijking 
van de Thaise monarchie. 
 De eerste gedachte die bij me opkomt als ik naar binnen 
loop is: heeft pa dit gebouw toen ook vanbinnen bezichtigd? 
En zo ja, kon hij na drieënhalf jaar smerigheid, ellende, 
dood en verderf, zijn geest weer zo openen dat hij kon genie-
ten van de neo-renaissancistische architectuur? Van al dit 
bombastische marmer en verguldsel en van de overweldi-
gende plafondschilderingen die de grootsheid van de Thaise 
geschiedenis moeten verbeelden? 
 Binnen kom ik te weten dat het gebouw aan het begin van 
de vorige eeuw in opdracht van koning Chulalongkorn, ook 
bekend als koning Rama v, is gebouwd naar aanleiding van 
zijn rondreis door Europa in 1897. Hij scheen toen zo onder 
de indruk te zijn geraakt van de protserige Europese palei-
zen en hun aangelegde tuinen, dat hij dit ook in zijn eigen 
land wenste. 
 Tot mijn opluchting leert de informatie dat Ananta Sa-
makhom Throne Hall op een iets interessantere geschiede-
nis kan bogen dan alleen te hebben gediend als paleis van 
de koninklijke dynastie. Het is bijvoorbeeld ook gebruikt als 
hoofdkwartier van de People’s Party, en wel tijdens de revo-
lutie van 1932 waarbij Thailand werd omgevormd van een 
absolute tot een constitutionele monarchie. Ook heeft het 
geruime tijd dienst gedaan als zetel van het Thaise parle-
ment.
 Nadat ik Ananta Samakhom Throne Hall met al z’n toe-
risten en koninklijke schatten laat voor wat die is, vervolg ik 
mijn persoonlijke bedevaart door Thailand. Om te begin-
nen wil ik natuurlijk de brug over de Kwai-rivier bezoeken, 
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ook bekend uit de film van David Lean. Een film die, on-
danks de soms nogal stevig aangezette Brits-Amerikaanse 
oorlogsheroïek, een onuitwisbare indruk op me heeft ge-
maakt. Vooral omdat het de eerste keer was dat ik in mijn 
jeugd een film zag over de oorlog in Azië en de dodenspoor-
weg. Dankzij Bridge over the River Kwai kon ik me een visu-
ele voorstelling maken van wat zich daar, waar ook onze pa 
was, heeft afgespeeld.
 Als ik de volgende dag in Kanchanaburi de brug oploop, 
valt het me eerlijk gezegd een beetje tegen. Om te beginnen 
blijkt het in werkelijkheid een grauwe en vreemdsoortige 
versie van de brug zoals ik me die uit de film herinner. 
Daarnaast is het er ontzettend druk. Oneerbiedig druk. Veel 
jonge, westerse toeristen lijken hier vooral te zijn omdat het 
in hun Touristguide staat vermeld, of omdat het moet wor-
den afgestreept op hun toeristische bucketlist. Die zijn dan 
ook vooral druk en luidruchtig in de weer met het maken 
van selfies; niet om met enige eerbied en piëteit stil te staan 
bij de geschiedenis van dit stukje Thailand. Ik zoek dan ook 
snel mijn toevlucht tot het nabijgelegen museum en het in-
drukwekkende ereveld.
 Vervolgens bespreek ik de verdere route met mijn gids 
annex chauffeur, een tamelijk voortvarende en opvallend  
assertieve Thai. Bovendien heet hij Pravat, wat in het Thai 
‘geschiedenis’ betekent. Is dat geen goed teken? Pravat stelt 
voor deze gekte te verlaten en verderop, een flink stuk noord-
waarts, een deel van het tracé van de oude spoorlijn te vol-
gen. Daar zal ik volgens hem een passende rust en eerbied 
kunnen ervaren. 
 Het blijkt, enkele uren later, een goede suggestie. In de 
rust van het Thaise land, met slechts de heldere en eerlijke 
klanken van de natuur om me heen, voel ik de zwaarte van 
de geschiedenis die ik hier zoek. De bielzen, waarvan wordt 
gezegd dat onder elke twee een dode ligt, zijn merendeels 
half vergaan of weggezakt in de aarde en worden niet meer 
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bijeengehouden door ijzeren rails, maar liggen afzonderlijk 
te getuigen van een bewogen verleden. 
 Voor mijn geestesoog zie ik pa. Ik verbeeld me zelfs dat hij 
een van deze bielzen met zijn uitgemergelde lijf hiernaartoe 
heeft moeten sjouwen. (Wat overigens onwaarschijnlijk is, 
want hij werkte vanaf de andere kant, vanaf Birma.)
 Ik vraag Pravat mij even alleen te laten en als ik even later 
in de Thaise wildernis langs de restanten van de spoorlijn 
loop, komt het besef in volle hevigheid op me af: de com-
plete waanzin van deze onderneming, van dit goddeloze 
project op bevel van een volstrekt geperverteerde natie en 
dito keizer. En ik zie ze voor me: al die duizenden en duizen-
den arme, verzwakte en uitgemergelde kerels. Ik zie hoe ze 
een doorgang moesten hakken door kolossale bergketens en 
bijna ondoordringbaar oerwoud, hoe ze met bizarre con-
structies ravijnen en rivieren moesten zien te overbruggen, 
hoe ze met loodzware teakhouten bielzen moesten sjouwen 
waar ze ontelbare spoorspijkers in moesten slaan, hoe ze 
met hun knokige handen vol bloedende blaren met door de 
zon gloeiend heet geworden ijzeren rails moesten sleuren, 
en hoe ze ten slotte uitgehongerd, doodziek en volledig uit-
geput crepeerden en vervolgens wegkwijnden en stierven in 
deze godvergeten hel. 

‘Hey,’ roept iemand mij opeens toe. ‘Hey you, tourist!’
 Als ik opkijk staat er enkele meters verderop als uit het 
niets een magere Thaise man met ontbloot bovenlijf en een 
versleten korte broek, die mij naderbij wenkt.
 ‘No,’ hoor ik mezelf korzelig, want wantrouwig zeggen. 
Opzichtig probeer ik hem te negeren. Daar heeft de man 
echter geen enkele boodschap aan, want dwingender dan 
daarvoor roept hij nogmaals: 
 ‘Hey, hey you tourist, come!’
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‘San, Yon, Go, Roku, Sichi, Hachi…’ Ochtendappèl. Majoor 
Shimizu houdt een korte toespraak die door de tolk, luite-
nant Takahashi, slaafs en monotoon wordt vertaald. Hij laat 
weten dat zij allen, behalve de zieken, op transport zullen 
gaan. Er breekt verwarring uit, want de Japanse comman-
dant noemt bestemming noch doel. Een van de Engelse of-
ficieren waagt het om de kampcommandant te vragen hoe 
lang ze onderweg zullen zijn en of de manschappen reke-
ning moeten houden met een meerdaagse afwezigheid. 
Woedend loopt Shimizu op hem toe, heft zijn rechterarm 
voor een slaande beweging, houdt zich dan in en laat zijn 
arm vervolgens enige tijd roerloos vlak voor het gezicht van 
de officier hangen. Ten slotte sist hij, terwijl hij zijn arm 
dramatisch langzaam laat zakken, dat ze de gehele dag in de 
wagons zullen verblijven. 
 Wat eerst verwarring was, wordt nu angst. 
 Onder begeleiding van geschreeuw en slagen worden ze 
de muffe, benauwde goederenwagons in geduwd. Met velen 
tegelijk. Daarna vertrekken ze in noordelijke richting. 
 Na enkele uren wordt de hitte in de traag voortrijdende 
trein ondraaglijk. Er is tekort aan water. Menigeen begint te 
vloeken. Anderen beginnen te jammeren. De kleine ton die 
in een hoek van de wagon dienstdoet als sanitair, loopt in-
middels over en verspreidt een ondraaglijke stank. Een en-
keling is niet in staat zich door de opeengepakte mannen-
massa heen te werken en laat tot woede van de omstanders 
zijn behoefte in arren moede lopen. 
 Plotseling komt de trein met een enorme schok gierend 
tot stilstand. Mannen tuimelen met kracht tegen elkaar aan. 
‘Hikoki, hikoki,’ horen ze buiten de Japanse bewakers in pa-
niek schreeuwen. Razendsnel flitst het door hem heen dat 
hij naar buiten moet. Hij botst tegen lijven, struikelt over 
benen, voelt handen die hem proberen vast te grijpen. Dan 
wordt hij verblind door plotseling binnendringend daglicht. 
Hij rukt zich los. En dan nog eens. Hij springt.
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1

Ik haat kunstnagels in extravagante kleuren, geblondeer-
de haren, kunstzĳ den blouses en glimmende oorbellen, 
en zeker om vier uur ’s middags. Nog nooit leken zoveel 
vrouwen travestieten of prostituees, vermomd als keurige 
echtgenotes.

Ik haat het overmatige parfum van deze vrouwen, die zo 
zwaar zĳ n opgemaakt dat ze eruitzien als kakkerlakken in 
een bakkerĳ , en ze maken me bovendien aan het niezen. 
Om nog maar te zwĳ gen van hun spullen, smartphones in 
van die kinderachtige, fuchsiakleurige hoesjes met paillet-
ten of nepedelstenen en belachelĳ ke plaatjes. Ik haat alles 
waar deze niet biologisch afb reekbare vrouwen met hun 
geëpileerde wenkbrauwen voor staan. Ik haat hun schrille, 
geaff ecteerde stemmetjes als van vierjarige poppetjes, klei-
ne narcohoertjes geperst in een vrouwenlichaam maar wel 
rechtop als een man. Het is allemaal heel benauwend, deze 
macho-kindvrouwtjes brengen me in de war, maken me 
bang, doen me denken aan alles wat verpest en kapot is in 
een land als dit, waar de waarde van een vrouw wordt afge-
meten aan de omvang van haar kont, hoe rond haar borsten 
zĳ n en hoe dun haar taille is. Ik haat ook de kinderachtige 
mannen, gereduceerd tot de primitiefste versie van zichzelf, 
altĳ d op zoek naar een vrouw om te neuken, om als een 
trofee mee te pronken, om in te ruilen voor een ander of 
om zich een status te verwerven tussen zĳ n mede-neander-
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thalers. Maar al haat ik nog zo hartgrondig dit maffi  oze 
wereldje, dat in dit land al meer dan dertig jaar de boven-
toon voert in de stĳ l en de logica van gewetenloze lieden, 
politici, ondernemers en bĳ na iedereen die ook maar een 
greintje contact heeft  met de macht, minstens zo erg haat ik 
de dames van Bogotá, onder wie ik ook mezelf reken, al doe 
ik mĳ n uiterste best me van hen te onderscheiden.

Ik haat hun gewoonte om de term ‘indianen’ te gebruiken 
voor degenen die volgens hen tot een lagere klasse behoren. 
Ik haat hun obsessie om onderscheid te maken tussen het 
‘u’ en het ‘jĳ ’, en waarbĳ  het personeel ‘u’ moet zeggen. 
Ik verafschuw de slaafsheid van obers in restaurants, als ze 
aan komen hollen om de klanten te helpen en zeggen ‘Wat 
wenst u, meneer’, ‘Zoals u wilt, meneer’, ‘Uw bestelling, me-
neer’. Ik haat zoveel dingen en op zoveel manieren, zoveel 
dingen die me onrechtvaardig, dom, willekeurig en wreed 
lĳ ken, en ik haat ze des te meer wanneer ik mezelf haat 
omdat ik deel uitmaak van deze onontkoombare realiteit.

Mĳ n eigen verhaal is heel gewoon. Het is de moeite niet 
waard er dieper op in te gaan. Misschien moet ik vertellen 
dat mĳ n vader een Franse immigrant was, die naar Colom-
bia kwam dankzĳ  een aanbesteding voor de bouw van een 
staalfabriek. Hier zĳ n mĳ n broer en ik geboren. Hier zĳ n 
we opgegroeid, net als zoveel mensen zoals wĳ , en hier heb-
ben wĳ  ons gedragen als buitenlanders, een leven omringd 
door muren. In het noorden van Bogotá, in een apparte-
ment in het historische centrum van Cartagena, een aantal 
zomers in Parĳ s en af en toe op de Rosario-eilanden. Mĳ n 
leven verschilde niet zoveel van dat van een gemiddelde 
Italiaanse, Franse of Spaanse vrouw. Van kinds af aan leer-
de ik om verse zeekreeft  te eten en zee-egels te vangen, op 
mĳ n eenentwintigste proefde ik al het verschil tussen een 
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wĳ n uit de Bordeaux en eentje uit de Bourgogne, speelde ik 
piano, sprak ik accentloos Frans en wist ik aardig wat van 
de geschiedenis van het oude continent terwĳ l ik van mĳ n 
eigen continent zo goed als niets wist.

Zolang ik me kan herinneren, was onze veiligheid iets 
waar we zelf voor moesten zorgen. Ik ben blond, heb blau-
we ogen en ben een meter vĳ fenzeventig lang, iets wat hier 
nu steeds minder exotisch is, maar in mĳ n jeugd beslist een 
troef was om het lievelingetje te worden van de nonnen en 
de populairste onder mĳ n vriendinnen, maar ook iets wat 
de aandacht trok en in het geval van mĳ n vader uitgroeide 
tot de paranoia dat ik ontvoerd zou worden, iets wat in 
onze familie gelukkig nooit is gebeurd. Onze rĳ kdom en 
mĳ n blanke huid droegen bĳ  aan mĳ n isolement. Al ben 
ik de laatste tĳ d geneigd te denken dat ik dat altĳ d tegen 
mezelf heb gezegd omdat ik niet wilde weten dat ik geheel 
vrĳ willig op-en-top een balling ben. Waar ik ook heen ging, 
ik was altĳ d ergens anders.

Op mĳ n leeft ĳ d maakt melancholie deel uit van het in-
nerlĳ ke landschap. De vorige maand ben ik negenenvĳ ft ig 
geworden. Ik kĳ k veel meer achterom en naar binnen dan 
naar de wereld om me heen. Voornamelĳ k uit desinteresse 
en omdat ik niet blĳ  ben met wat ik daarbuiten aantref. 
Misschien is dat wel hetzelfde. Ik vermoed dat mĳ n neurose 
verband houdt met mĳ n zwartgallige kĳ k op de werkelĳ k-
heid die me omringt, maar het is iets onvermĳ delĳ ks. Of 
zoals Octavio Paz het zei: dit is ‘het huis van de vluchtige 
blikken’, mĳ n huis van de vluchtige blikken, ik heb geen 
ander huis. Ik aanvaard mĳ n snobistische aard. Ik aanvaard, 
nee, meer dan dat ik hem aanvaard, omarm ik mĳ n haat. 
Misschien is dat de defi nitie van volwassenheid.

Toen ik uit Colombia wegging, letten de moeders er nog 
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op dat de knieën van hun dochters bedekt waren, nu wordt 
niets aan de verbeelding overgelaten. Dat was ook iets wat 
me choqueerde toen ik terugkwam. Ik had het gevoel dat de 
borsten van sommige vrouwen me achtervolgden met haast 
agressieve brutaliteit. Hoe het ook zĳ , het is me nooit gelukt 
me helemaal aan te passen in Colombia, en in Frankrĳ k was 
en bleef ik een buitenlandse.

Dat ik naar Parĳ s ging was eerder een vlucht dan dat 
ik er ging studeren. Ik voelde me daar heel veel jaren op 
mĳ n gemak, ik trouwde, kreeg een dochter en oefende mĳ n 
beroep uit, maar de jaren gingen steeds zwaarder tellen en 
mĳ n herinneringen vervaagden, tot ik op een dag begreep 
dat het tĳ d was om terug te gaan. Gescheiden, zevenenvĳ f-
tig lentes om mee te torsen en met een dochter van twee-
entwintig die aan de Sorbonne studeerde, moest ik mĳ n 
leven in drie oude koff ers pakken en zonder haar aan de 
terugreis beginnen. Aline spreekt Spaans met een accent en 
ze maakt fouten. Ze is mooi, lang en slank en geeft  de voor-
keur aan vrouwen boven mannen, al is nog niet duidelĳ k 
of dat defi nitief is of van voorbĳ gaande aard. Ik maak me 
er ook niet al te druk over. Al weet ik dat het arme kind, als 
ze hier woonde, zich wel zorgen zou moeten maken, of op 
zĳ n minst het hoofd zou moeten bieden aan hypocriet mo-
ralisme en sociale intimidatie. Iets is er wel veranderd, dat is 
waar. Je ziet nu tenminste een paar buitenlanders op straat 
en er zĳ n meer mensen die anders denken. Maar toch ben 
ik erg alleen, afgezien van mĳ n vriendin Lucía Estrada, met 
wie ik na bĳ na twee decennia het contact heb hernieuwd. 
Maar eigenlĳ k heb ik ook niet echt iemand nodig.

colombia is passie stond op het bord dat me op het 
vliegveld verwelkomde. En onlangs schreef de krant nog 
over vĳ ft ien doden bĳ  een bloedbad in het zuiden van het 
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land. Tegelĳ kertĳ d komt het door die passie dat ik iedereen 
zo hartstochtelĳ k haat. Zoals de dames Urrutia, Pombo en 
MacAllister, die me op de thee vragen om te bidden voor 
een zieke vriendin of voor de elf kinderen die zĳ n omge-
komen bĳ  de laatste aardverschuiving in het zuiden van de 
stad, waar ik nog nooit ben geweest. Al net zo erg haat ik 
de portiers die met het grootste plezier iedereen de toegang 
weigeren, de lĳ fwachten die met hun dure wagens andere 
auto’s wegdrukken, de bedelaars die bĳ  de stoplichten spie-
gels afrukken. Enkel in mĳ n werk verzoen ik me met mĳ n 
meelevende kant, waar verbittering nog geen vat op heeft  
gekregen.

Begin 2013 vond ik een mooi appartement in de Calle 93, 
dicht bĳ  het Chicó Park. Terug in het land diepte ik enkele 
maatschappelĳ ke aandelen op, waarmee ik niet alleen het 
appartement kon kopen maar ook een stuk grond in Guas-
ca, in de bergen, met het plan daarop een huisje te bouwen. 
In het appartement maakte ik een spreekkamer en dankzĳ  
mĳ n diploma’s kreeg ik in korte tĳ d een paar patiënten. Ik 
moet toegeven dat ik de meesten saai vind. Hun angsten, 
maar ook hun complexen, remmingen en manieren van 
denken zĳ n meestal zo voorspelbaar. Maar bĳ  gebrek aan 
andere ontspanning viel ik terug op de therapie. Gelukkig 
is het culturele aanbod in de stad behoorlĳ k groot, dus por 
ik mezelf af en toe op om naar een concert of een expositie 
te gaan, waarvoor ik wekelĳ ks twee vrĳ e middagen uittrek. 
Psychotherapeuten verdienen tenslotte meer dan genoeg, 
en gezien mĳ n leeft ĳ d en omstandigheden hoef ik niet al 
te hard te werken.

Na verloop van tĳ d ging ik op mĳ n vrĳ e middagen ook 
wandelen. Je kunt met geen mogelĳ kheid in het centrum 
komen zonder zeker twee uur vast te zitten in het verkeer, 
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daarom besloot ik in mĳ n eigen buurt te blĳ ven en alles al-
leen lopend te doen. Tĳ dens een van die uitstapjes ontdekte 
ik een paar nieuwe boekwinkels, een fantastische banket-
bakkerĳ  en enkele boetiekjes. Maar ik had niet echt de be-
hoeft e iets te passen, want mĳ n lichaam voelt steeds minder 
vertrouwd. Vaak word ik verrast door mĳ n eigen gezicht in 
de spiegel, mĳ n blote benen zĳ n een weinig hoopgevende, 
vergeelde en vergeten kaart.

Het was tĳ dens een van die tochten door de wĳ k, na-
dat ik, rondneuzend in de Avenida 82, ten slotte bĳ  Michel 
Patisserie een chocoladetimbaal met een cappuccino had 
genomen. Ik voelde me schuldig, besloot door te lopen 
tot Carrera 15 en dan terug te gaan naar huis, ook lopend. 
Een paar huizenblokken verderop, op die mooie middag 
in mei, hield ik stil voor het witte gebouw met zĳ n glazen 
deuren, waar ik nog nooit binnen was geweest. la casa de 
la belleza stond er te lezen in zilverkleurige letters. Ik liep 
erheen, puur uit nieuwsgierigheid. Volgens mĳ  kwam het 
door de naam De Schoonheidssalon. Ik kwam op een eerste 
verdieping vol dure producten tegen rimpels, striae en cel-
lulitis, om te hydrateren en af te vallen toen ik haar ineens 
zag, bĳ  de receptie. Ze droeg witte gymschoenen en een 
lichtblauw uniform, en ze had een paardenstaart. Het lange, 
gitzwarte haar hing over haar rug. De kringen onder haar 
ogen en de vermoeide uitdrukking deden er niet toe, haar 
schoonheid was krachtig, haast schaamteloos. Het meisje 
blaakte van leven. Iets in haar was wild en ruw, waardoor 
ze, hoe zal ik het zeggen, puur leek. Ik weet nog altĳ d niet 
of het een gevolg was van discipline en ĳ delheid of sim-
pelweg een gave die ze had geërfd. Ik zal het nooit weten. 
Karen is een groot mysterie. Meer nog in een stad als deze, 
waar je aan alle mensen kunt zien wie ze zĳ n, en waar hun 
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kleding, manier van praten en de plek waar ze wonen een 
even voorspelbare als zich altĳ d herhalende code verraden. 
Mĳ n aandacht werd gewekt door haar fi guur als van een 
gazelle, maar vooral door een soort serene uitdrukking op 
haar gezicht. Ik durfde te wedden dat ze er totaal niets aan 
deed om er zo uit te zien. Als ik al iets had kunnen zeggen 
nadat ik alleen naar haar had gekeken, was het dat alles in 
haar rust uitstraalde.

Misschien kwam het doordat ik zo verdwaasd naar haar 
stond te kĳ ken, alsof ik een geestverschĳ ning zag, dat ze 
naar me toe kwam en vroeg: 

‘Kan ik u ergens mee helpen, mevrouw?’
Ze glimlachte moeiteloos, alsof ze te kennen gaf dat ze 

dankbaar was dat ze leefde. Ik was verbaasd dat niemand 
haar schoonheid leek op te merken. Het was alsof een tere 
orchidee bĳ  toeval in een modderplas was gevallen. Om 
haar heen hooggehakte vrouwen met gemaakte glimlachjes. 
Het meisje van de receptie was een monster met kersenrode 
lippen en een overdreven blos. Zĳ  niet. Zĳ  leek zich overal 
boven te verheff en en betekenis te geven aan de naam van 
het gebouw.

‘Dank je, ja, ik wil me laten epileren,’ zei ik toen, alsof ik 
mezelf niet al epileer sinds ik kan nadenken.

‘Het is niet zo druk, wilt u nu meteen?’
‘Ja, dat is prima,’ antwoordde ik als gehypnotiseerd.
‘Pardon, wat is uw naam?’
‘Claire. Claire Dalvard,’ zei ik. 
‘Loop maar met mĳ  mee, alstublieft ,’ voegde ze eraan toe. 

En dus liep ik met haar mee.
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2

‘Al van kleins af aan maken zwarte vrouwen en mulattin-
nen hun haar steil met een steiltang, met crèmes, met een 
föhn, met kauwtabletten, ze wrappen hun haar, gebruiken 
haarmaskers, slapen met panty’s om hun hoofd, brengen 
een conditioner met siliconen aan. Het hebben van steil 
haar is net zo belangrĳ k als het dragen van een beha, het 
is een onmisbaar onderdeel van je vrouwelĳ kheid, en wat 
moet dat moet, fl ink zĳ n, je hoofd volstoppen met metalen 
pinnen, bereid zĳ n te verdragen dat het trekt en pĳ nlĳ k is, 
en uren van je tĳ d besteden aan iets wat duur en onprettig 
is, maar ook noodzakelĳ k als je wilt bereiken dat je haar 
de perfecte steilheid krĳ gt,’ zegt Karen met haar lage, volle 
stem.

‘En kleine meisjes, moeten die dat ook doen?’
‘De allerkleinsten niet, maar zodra ze wat groter zĳ n, 

zeg maar acht of negen, hebben ze allemaal al steil haar, 
absoluut,’ zegt ze terwĳ l ze de zwachtels verwĳ dert.

Toen ze hier kwam, vond ze de stad leuk. Ja! Voor veel 
mensen is hĳ  mooi. Juist door die ĳ le, zo kenmerkende 
droefh eid, die soms wordt doorbroken door een onverwacht 
stralende, zonovergoten zondagochtend.

Ze had haar zoontje van vier achtergelaten bĳ  haar moe-
der in Cartagena en was naar Bogotá gekomen. Een van 
haar collega’s was in de wĳ k Quirigua een schoonheidsin-
stituut begonnen en had haar een baan aangeboden. Ze had 
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haar moeder beloofd dat ze maandelĳ ks geld zou sturen 
voor Emiliano, en dat heeft  ze ook gedaan. Haar moeder 
woont in een huis in de wĳ k San Isidro, samen met haar 
oom Juan, een verstokte vrĳ gezel die ziekelĳ k is. Ze leven 
hoofdzakelĳ k van het pensioen van haar oom, die dertig 
jaar op het postkantoor had gewerkt, en van het geld dat 
zĳ  stuurt.

Karen was opgegroeid met de klanken van de vallenato, 
de bachata en later de champeta. Haar moeder, amper zes-
tien jaar ouder dan zĳ , was ooit schoonheidskoningin van 
de wĳ k geweest, iets waarmee ze dacht aan de armoede te 
kunnen ontsnappen, maar in plaats daarvan was ze zwanger 
geworden van een blonde man die nauwelĳ ks Spaans sprak 
en die volgens haar een zeeman was. Uit dit heimelĳ ke be-
zoekje van de liefde was het mulattinnetje geboren, dat met 
haar moeder niet alleen haar achternaam maar ook haar 
schoonheid en haar armoede gemeen had.

Doña Yolanda Valdés had illegale loten en frituur ver-
kocht, ze was hulp in de huishouding geweest, had in een 
bar in het centrum gewerkt en ten slotte wĳ dde ze zich aan 
de verzorging van haar kleinzoon, aan het gelaten onder-
gaan van haar artritis en aan klagen over het feit dat ze een 
dochter had gebaard en geen zoon. Op haar veertigste was 
ze al bĳ na een oude vrouw.

De kortstondige avontuurtjes van doña Yolanda hadden 
haar nog twee zwangerschappen opgeleverd, beide keren 
een jongen, maar ze had zo weinig geluk gehad dat de eer-
ste dood was geboren en de tweede enkele dagen na zĳ n 
geboorte overleed. Yolanda Valdés zei dat er een vloek rustte 
op de vrouwen van haar familie. Onheil trof hen als ze er 
het minst op bedacht waren en eenzaamheid was hun on-
afwendbaar lot.
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Karen herinnert zich de zondagochtendmis van zeven 
uur, en dat ze wakker werd van het gekwinkeleer van de 
kanaries. Ze herinnert zich de visstoof op Playa Los Morros, 
haar strakke huid en de duizelingwekkende aanblik van de 
witte lichtjes als ze lange tĳ d in het water dreef. Dat ritueel 
– zĳ  en ik samen in de beslotenheid van die massagekamer 
beschermd door haar jeugd, haar ritme als van de zee en de 
kracht van haar stevige maar zachte handen – werd voor 
mĳ  gaandeweg een noodzaak, net zo dwingend als honger.

Vanaf het allereerste moment dat ik haar zag, wilde ik we-
ten wie ze was. Liefdevol, haast teder overstelpte ik haar met 
vragen terwĳ l zĳ  met haar vingertoppen over mĳ n rug ging. 
Zo kwam ik te weten dat ze in januari 2013 in Bogotá was 
gekomen, in het zonnige jaargetĳ de. Aanvankelĳ k woonde 
ze in Suba, in de wĳ k Corinto, waar een familie een klein 
appartement met een badkamer en een keukentje verhuurde 
voor driehonderdduizend peso, alles inbegrepen. Ze verdien-
de het minimumloon. Aan het eind van de maand had ze 
geen peso over, ze kon niets naar huis sturen, en bovendien 
was de buurt onveilig en was ze voortdurend bang. Op de 
ochtend dat een dronken man twee mensen neerschoot om-
dat ze tĳ dens een familiefeest de openbare weg versperden, 
besloot Karen een andere plek te zoeken om te wonen.

Ze verhuisde naar Santa Lucía, in het zuiden, dicht bĳ  de 
Avenida Caracas, alleen moest ze nu wel de hele stad door 
om bĳ  de salon te komen waar ze werkte.

Toen een collega haar vertelde dat ze in een exclusief 
schoonheidsinstituut in het noorden iemand zochten, lukte 
het Karen een sollicitatiegesprek te krĳ gen. Dat was begin 
april. De stad ging gebukt onder stortregens. Karen woonde 
pas een paar weken in haar nieuwe huis en beschouwde de 
regen als een teken van overvloed.
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De Schoonheidssalon is in Zona Rosa, de beroemde 
winkel- en uitgaanswĳ k van Bogotá. Vanbuiten straalt het 
witte gebouw schoonheid en eenvoud uit, iets tussen een 
tandheelkundige kliniek en een chique modeboetiek. Als 
je eenmaal door de glazen deuren bent, betreed je een land 
vol vrouwen. De receptioniste achter de balie begroet je 
met haar liefste glimlach. Verscheidene geüniformeerde, 
opgemaakte, gekapte en glimlachende werkneemsters staan 
klaar met crèmes, parfums, oogschaduw en maskers van 
de duurste merken, die staan uitgestald in de winkel op de 
eerste verdieping. Allerlei tĳ dschrift en liggen opgestapeld 
op het tafeltje in het midden van de wachtruimte.

Karen herinnert zich dat ze daar op 5 april omstreeks 
halft waalf ’s ochtends binnenkwam. Ze was de glazen deu-
ren nog niet door of ze werd overspoeld door een aroma 
van vanille, amandel, rozenwater, lak, shampoo en lavendel.

De receptioniste, die ze al snel beter zou leren kennen, 
zag eruit als een porseleinen pop. Ze had een wipneus, grote 
ogen en volle, kersenrode lippen. Welke lippenstift  zou ze 
gebruiken, vroeg Karen zich af terwĳ l ze naar de wacht-
ruimte liep.

Achterin was een grote spiegel met twee kappersstoelen, 
waar een paar vrouwen wenkbrauwen epileerden, make-up 
aanbrachten en producten testten. Ze droegen allemaal een 
lichtblauwe broek en een blouse met korte mouwen in de-
zelfde kleur. Ze leken verpleegsters, maar anders dan zĳ  
waren deze vrouwen keurig gekapt en opgemaakt, en ze 
hadden onberispelĳ ke handen en een wespentaille. Een van 
de vrouwen had een perfect bruine huidskleur, op een op 
haar borst bevestigde badge stond haar naam: susana.

De schoonmaakster droeg ook een blauw uniform, maar 
in een iets donkerder tint. Ze kwam naar Karen toe met 
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een geurige kruidenthee. Ze pakte hem aan. Ze zag de 
tropipop-zangeres, Rika genaamd, binnenkomen. Het was 
een voluptueuze brunette, benĳ denswaardig bruin en waar-
schĳ nlĳ k ouder dan ze eruitzag. Ze droeg haar zonnebril 
als een diadeem op haar hoofd, had veel armbanden en aan 
elke vinger een gouden ring. Net als zĳ  meldde ze zich bĳ  de 
receptie en kwam toen met een tĳ dschrift  naast haar zitten.

‘Doña Fina verwacht u, u kunt doorlopen,’ zei de recep-
tioniste.

‘Bedankt,’ zei Karen, en ze probeerde de letters b en d 
zo neutraal mogelĳ k uit te spreken om haar accent te ver-
bergen.

Ze ging over een wenteltrap naar boven, passeerde de 
tweede verdieping en liep door naar de derde. Aan de rech-
terkant stonden vier stoelen voor wimpers en drie voor 
nagels. In het midden waren vier behandelkamers en links 
achterin was het kantoor van doña Josefi na de Brigard. 
Karen liep naar de halfgeopende deur en hoorde een stem 
binnen zeggen dat ze verder kon komen. Midden in een 
plezierig vertrek met bovenlichten waardoor een stralen-
de ochtend zichtbaar was, stond een onberispelĳ k gekap-
te en subtiel opgemaakte vrouw van onbestemde leeft ĳ d. 
Ze droeg schoenen met een klein hakje, een kakikleurige 
broek, een beige blouse en om haar hals een parelketting.

‘Ga zitten,’ zei ze met een diepe stem.
Doña Josefi na keek hoe ze naar de stoel liep die aan de 

andere kant van het enige bureau in de kamer stond. Met 
haar diepgroene ogen monsterde ze Karen van top tot teen 
en trok even haar wenkbrauwen op.

‘Laat me je handen zien,’ zei ze.
Karen boog haar hoofd en stak ze naar voren, plotseling 

terug op de lagere school. Doña Josefi na pakte echter geen 
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liniaal om haar te straff en maar liet de hand van het meis-
je even op de hare rusten, zette haar bril op, bekeek hem 
nauwlettend, herhaalde de handeling met de linkerhand, 
keek Karen toen aan en wees naar de stoel.

Zelf liep ze daarentegen rond door het vertrek. Als ik 
die leeft ĳ d en dat fi guur had, zou ik ook niet gaan zitten, 
dacht Karen.

‘Weet u hoeveel jaar De Schoonheidssalon al bestaat?’
‘Twintig?’
‘Vĳ fenveertig. Toen had ik al drie kinderen. Waarmee ik 

maar wil zeggen dat ik nu overgrootmoeder ben.’
Karen keek naar haar taille, subtiel omsloten door een 

ceintuur van slangenleer. Haar bleekroze nagels. Haar 
amandelvormige ogen, de uitstekende jukbeenderen, blank 
en glanzend als opaal. De vrouw tegenover haar had fi lm-
ster kunnen zĳ n.

‘De Schoonheidssalon en mĳ n familie zĳ n alles wat ik 
heb. Daarom ben ik veeleisend en doe ik geen concessies.’

‘Ik begrĳ p het,’ zei Karen.
‘Ja, liefj e, je kĳ kt of je het begrĳ pt. Je bent van een ex-

clusief instituut in Cartagena overgestapt naar een doodge-
woon instituut in Bogotá. Waarom?’

‘Omdat ik hier meer verdien dan daar, of dat dacht ik 
tenminste toen ik van de kust hierheen kwam.’

‘Altĳ d het geld…’
‘Ik heb een zoontje van vier.’
‘Dat hebben ze allemaal.’
‘Van vier?’ zei Karen gedachteloos.
‘Ik zie dat u gevoel voor humor hebt,’ zei doña Josefi na, 

die haar ineens weer aansprak met ‘u’. ‘Dit is een uitste-
kende plek voor serieuze, discrete vrouwen die bereid zĳ n 
om twaalf uur per dag te werken, die gevoel hebben voor 
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hun werk en die begrĳ pen dat schoonheid honderd procent 
professionaliteit vereist. U hebt stĳ l, daarom ben ik er zeker 
van dat u hier ver kunt komen. Kĳ k: onze klanten hebben 
waarschĳ nlĳ k geld, sommigen heel veel geld, maar ze zĳ n 
vaak ontzettend onzeker over hun vrouwelĳ kheid. We zĳ n 
allemaal bang, en naarmate we ouder worden, wordt die 
angst groter. Daarom moeten wĳ  van De Schoonheidssalon 
excellent zĳ n in ons werk, maar ook warm en begripvol, en 
we moeten kunnen luisteren.’

‘Ik begrĳ p het,’ zei Karen automatisch.
‘Natuurlĳ k begrĳ pt u het niet, kindje. U hebt de leeft ĳ d 

niet om het te begrĳ pen.’
Karen zweeg.
‘En dus, zoals ik zei, u spreekt klanten niet tegen, als ze 

willen praten, dan praat u, willen ze niet praten, dan bent u 
nooit degene die een gesprek begint. Fooien vragen, of gun-
sten van welke aard ook, is reden voor ontslag. Uw mobiele 
telefoon opnemen tĳ dens werktĳ d is reden voor ontslag. De 
Salon verlaten zonder voorafgaande toestemming is reden 
voor ontslag. Zonder toestemming iets meenemen uit De 
Salon, onverschillig wat, is reden voor ontslag. Na het eerste 
jaar krĳ gt u vakantie, u moet zelf zorgen voor uw pensioen 
en ziektekostenverzekering. Hetzelfde geldt voor vakanties, 
die eigenlĳ k onbetaald verlof zĳ n en nooit langer mogen 
duren dan twee weken, inclusief offi  ciële vrĳ e dagen. Vĳ len, 
crèmes, olie, spatels en overige producten zĳ n ook voor uw 
eigen rekening.’

‘Mag ik vragen hoeveel het salaris bedraagt?’
‘Dat hangt ervan af. Van elke behandeling is veertig pro-

cent voor jullie. Als je het goed doet en veel klanten willen 
afspraken maken met jou, kun je na verloop van een paar 
maanden een miljoen peso verdienen, inclusief de fooien.’
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‘Ik doe het.’
Doña Josefi na lachte.
‘Niet zo haastig, liefj e. Ik heb vanmiddag nog twee ge-

sprekken.’
Karen vond het opvallend dat deze elegante vrouw met 

haar beschaafde voorkomen zo gemakkelĳ k en zonder aan-
wĳ sbare reden van ‘jĳ ’ kon overgaan op ‘u’.

‘Ik wilde u alleen maar zeggen dat ik heel geïnteresseerd 
ben,’ voegde ze er beleefd aan toe.

‘Je krĳ gt binnen een paar dagen antwoord.’
Bĳ  de deur hield doña Josefi na haar tegen.
‘En nog iets, voor al diegenen die niet van het Caribische 

accent houden. Trek je er niets van aan, helemaal niemand, 
hier niet en nergens anders, vindt het leuk hoe wĳ , de be-
woners van Bogotá, praten.’

Een week later hoorde Karen bĳ  De Schoonheidssalon. 
‘Als ik op de afdeling wenkbrauwen, make-up en wimpers 
had gezeten, had ik het moeten opnemen tegen Susana,’ 
vertelde ze me. Elke vrouw had haar eigen sterke punten, en 
al snel was ze de ster van de tweede verdieping. Ze kreeg be-
handelkamer drie toegewezen, voor gezichtsbehandelingen, 
massages en epileren. Haar schoonheid, zorgvuldigheid en 
professionaliteit maakten haar tot een van de favorieten, 
speciaal voor waxen. Ze kwam erachter dat de vrouwen uit 
Bogotá die kwamen voor een brazilian wax, het ontharen 
van de schaamstreek, dat bĳ na nooit uit zichzelf deden 
maar omdat hun man, vriend of minnaar dat vroeg. Ze 
vertelde over haar klanten en die van haar andere collega’s 
van De Salon. En zo viel de naam van Sabrina Guzmán.

Karen weet wie een moedervlek op haar dĳ  heeft , wie last 
heeft  van spataderen, wie problemen heeft  met haar borst-
prothese, wie gaat scheiden, wie een minnaar heeft , wie 
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wordt bedrogen, wie voor een lang weekend naar Miami 
gaat, bĳ  wie de week ervoor kanker is gediagnosticeerd en 
wie dagelĳ ks een waist slimming massage krĳ gt zonder dat 
tegen haar man te zeggen.

Wat in de behandelkamer wordt opgebiecht, komt nooit 
naar buiten. Een schoonheidsspecialiste heeft  net zo’n ge-
heimhoudingsplicht als een therapeut of een biechtvader.

De behandeltafel lĳ kt op de divan. De vrouw ligt erop, 
met haar weerloze lichaam, en geeft  zich over. Ze geeft  ge-
hoor aan de boodschap ‘Ontspan, zet uw mobiele telefoon 
uit’ en gaat de behandelkamer in, klaar om voor even los te 
koppelen. Vĳ ft ien minuten, een halfuur, misschien langer is 
ze weg van de wereld, alleen verbonden met haar lichaam, 
met de stilte en met de vertrouwelĳ ke gesprekken, ontboe-
zemingen die zelden worden gedeeld, zelfs niet met intieme 
vrienden.

Sabrina Guzmán kwam op een donderdag, midden in 
een stortbui, amper een halfuur voor sluitingstĳ d, stinkend 
naar sterkedrank, met kletsnatte haren en in haar schooluni-
form. Ze had gezegd dat haar vriend haar had uitgenodigd 
voor een romantisch dinertje dat zou worden afgesloten in 
een vĳ fsterrenhotel. Voor zover Karen het begreep, was het 
dezelfde vriend die al twee keer eerder was gekomen om 
met haar naar bed te gaan, maar die weer was vertrokken 
zonder haar die eer aan te doen, omdat ze niet zo glad was 
als een appel, in Sabrina’s woorden.

Hĳ  kwam voor twee dagen naar Bogotá en moest dus van 
de gelegenheid gebruikmaken. Sabrina had niet verteld wel-
ke gelegenheid, maar Karen veronderstelde dat ze bedoel-
de dat hĳ  haar zou ontmaagden. Het was voor beiden een 
marteling. Sabrina jammerde veel te hard, en toen Karen 
een paar druppels bloed zag, had ze een duister voorgevoel.
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Toen het meisje weg was, staarde Karen naar de bloedvlek 
op het laken op de behandeltafel en vroeg zich af hoe ze die 
eruit moest krĳ gen. Ze probeerde het met water, zeep en 
ammoniak, maar uiteindelĳ k bleef er een bleekroze vlek 
achter die haar de rest van haar tĳ d in De Salon zou moeten 
vergezellen.
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Een paar dagen later, toen het levenloze lichaam van Sabrina 
Guzmán was gevonden, zou Karen zich de voornaam van 
Sabrina’s minnaar weer herinneren. In een kort krantenbe-
richtje werd alleen gezegd dat het zeventienjarige meisje, 
leerlinge van het Meisjesgymnasium, was overleden aan een 
aneurysma en dat de uitvaartdienst diezelfde dag, 24 juli, 
om twaalf uur ’s middags plaats zou vinden in de Kerk van 
de Onbevlekte Ontvangenis. 

Hoewel ze De Schoonheidssalon zonder toestemming 
niet mochten verlaten, voelde Karen toch dringend de be-
hoeft e erheen te gaan. Ze ging naar het toilet, deed haar 
uniform uit, trok haar skinny jeans en een wit t-shirt aan 
en leende de zwarte blazer waarin Susana die ochtend naar 
het werk was gekomen.

Het was een regenachtige dag en ze nam haar goedkope 
paraplu van vĳ fduizend peso mee. Springend over plassen 
baande ze zich een weg tussen de toeterende auto’s door tot 
ze bĳ  Carrera 11 was, waar ze in een gammel minibusje stap-
te. Eenmaal binnen vouwde ze de paraplu dicht, pakte haar 
portemonnee, betaalde het kaartje en wurmde zich naar ach-
teren, ingeklemd tussen de warme billen van de mannen en 
de geur van patchoeli van de vrouwen met hun lange, lelĳ k 
geverfde haren. Toen ze de stang vastpakte dacht ze, zoals 
altĳ d als ze in een minibusje stapte, dat er niets zo vies was als 
het contact van haar hand met dat vettige, kleverige metaal.
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Er stapten steeds meer mensen in. De borst van een man 
met een dikke pens drukte tegen haar aan. Hĳ  was zo lang 
dat ze, toen ze omhoogkeek, boven haar hoofd zĳ n donkere 
onderkin zag.

Een jongetje van ongeveer elf jaar stapte in om peper-
munt te verkopen. Hĳ  zei dat hĳ  was gevlucht uit het depar-
tement Tolima. Hĳ  zei dat hĳ  vier broertjes en zusjes had. 
Hĳ  zei dat hĳ  ‘hoofd van het gezin’ was. Karen wroette in 
haar portemonnee en gaf hem vĳ fh onderd peso voor ze op 
de stopknop drukte. De chauff eur stopte abrupt en ze kwam 
met een sprong op straat terecht.

Voordat ze bĳ  de kerk kwam, ging ze een groot waren-
huis in. Ze wilde af van de smerige geur. Ze deed parfum op 
uit een tester van Chanel No 5. Ze keek in een spiegeltje dat 
tussen de potjes rouge hing, bracht met haar vingers haar 
haar in orde, pakte lippenstift  uit haar tas, stift te zorgvuldig 
haar lippen en liep weer door.

Toen ze aankwam bĳ  de kerk, bewoog ze voort in de 
menigte alsof ze op een lopende band stond. Op de vierde of 
vĳ fde rĳ  vond ze een vrĳ e plaats. Voor haar stond de geslo-
ten kist. Karen bedacht dat maar heel weinig mensen zich 
het lichaam zouden kunnen herinneren zoals zĳ . De lange, 
smalle tenen. De zichtbare aderen op de kuiten. Ze dacht 
aan de sproeten op de smalle schouders, de rechte neus, 
de grote ogen en de fi jne lippen, en plotseling kwam het 
bĳ  haar op dat Sabrina mooi was, misschien van een soort 
grĳ ze schoonheid, net zoals deze stad, maar tegelĳ kertĳ d 
onopvallend en vol geheimen.

Het verdriet kwam als een golf midden in een rustige 
zee. In een refl ex balde ze haar vuist om niet te huilen. Ze 
dacht aan haar mascara die uitliep over haar wangen en aan 
de mensen die zich afvroegen wie die indringster met haar 
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donkere gezicht, die huilde om het dode meisje, eigenlĳ k 
was. Ze dacht aan de moeite die ze allebei nog amper een 
paar dagen geleden hadden gedaan om haar glad te maken 
als een appel, of als een klein meisje. Ze bedacht dat ze in 
de kerk was en schaamde zich. Pas toen keek ze naar de 
man die naast haar zat. Ze wist zeker dat ze hem eerder had 
gezien. Hĳ  was een beroemd iemand. Heel even dacht ze 
dat ze hem had gezien in het avondjournaal, als presentator 
van het shownieuws, maar toen realiseerde ze zich dat hĳ  
daarvoor veel te oud was. Ineens wist ze het weer. Hĳ  was 
de auteur van Het geluk dat ben jĳ  en Ik houd van mĳ . Karen 
glimlachte. Vier jaar geleden, voordat haar leven op zĳ n 
kop kwam te staan door de geboorte van Emiliano, volg-
de Karen het eerste semester Maatschappelĳ k Werk aan de 
Universiteit van Cartagena.

Wat haar is overkomen, is haar overkomen uit onnozel-
heid, denkt ze nu, al is ze nauwelĳ ks minder onnozel dan 
toen, en uit preutsheid, al is ze dat nog steeds. Maar de 
docent Intellectuele Vaardigheden praatte zo mooi. En ja, 
hĳ  was oud, veel ouder dan zĳ , net achttien was ze gewor-
den, maar voor haar was hĳ  een wĳ ze, een verlicht mens. 
De docent Nixon Barros had de swing van de Caribische 
man. En hĳ  praatte mooi en lachte vanuit zĳ n buik. Dat 
alles fascineerde haar, en als ze hem zag praten, was ze als 
gehypnotiseerd. Nixon was niet bang voor tederheid. Voor 
haar was hĳ  het prototype van een echte man. Ze hield van 
zĳ n krullende haar, van het zweet dat op zĳ n voorhoofd 
parelde zonder dat het hem iets leek te kunnen schelen, van 
zĳ n guayabera-hemden die altĳ d te groot waren en van de 
geur van zĳ n eau de cologne.

Met de docent Nixon verkende ze de Bazurto-markt en 
was ze voor het eerst dronken in de bar Quiebra Canto. 
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Bĳ na een jaar lang spĳ belde ze veel en bewaarde ze een 
geheim waarvan ze moest blozen. Karen had altĳ d geweten 
dat hĳ  voor de tweede keer was getrouwd, dat hĳ  een vrouw 
had die jonger was dan hĳ , en een kind. Maar op de dag 
dat die man zich vooroverboog om haar te kussen, dacht 
Karen niet aan de prins op het witte paard die haar moeder 
voor haar in gedachten had, en ook niet dat hĳ  zwart was, 
of oud, of getrouwd, ze sloot gewoon haar ogen en opende 
haar lippen.

Terwĳ l de dagen verstreken was Karen zo blĳ , zo smoor-
verliefd, zo stapelgek dat ze alleen nog maar dacht met haar 
huid.

Ze liet zich ontmaagden in een donker straatje in de wĳ k 
Getsemaní, en in de drie of vier maanden die volgden, liet 
ze zich neuken waar en wanneer ze maar kon, met steeds 
meer plezier en steeds meer overgave, terwĳ l Nixon Abelar-
do Barros haar zoveel vertelde dat haar hoofd ervan tolde. 
Voor hem las ze Honderd keer een borstel door je haar halen 
voor je gaat slapen van Melissa Panarello, De tweede sekse 
van Simone de Beauvoir, Wie inspireerde Kahlil Gibran van 
Coelho en Aldus sprak Zarathoestra van Nietzsche en nog 
allerlei andere boeken, en in haar binnenste woelde een 
chaotische revolutie. Vanaf toen ging ze op een andere ma-
nier naar vrouwen met geëpileerde wenkbrauwen kĳ ken 
en liet ze haar okselhaar groeien als een uiting van vrĳ heid. 
‘Ik ben niet op deze wereld om de man te behagen,’ zei ze 
tegen haar moeder toen die vroeg wat de bedoeling was van 
die pruik die uit haar oksels groeide. ‘Sodemieter op, kind, 
dan behaag je míj maar,’ had doña Yolanda gezegd, die als 
ze weinig geld had in staat was niet te eten maar die nooit 
de kapper over zou slaan.

Haar moeder gokte op Karens schoonheid als de beste 
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manier om uit de armoede te komen. Ze zei altĳ d tegen 
haar dochter dat als zĳ zelf toonbaar was geweest op die 
ochtend dat die gringo haar had betrapt met wallen onder 
haar ogen en piekharen, hĳ  haar niet met lege handen zou 
hebben laten zitten. Voor zover Karen begreep was haar 
vader een dichter, of een kunstenaar, of een reiziger, al dacht 
Karen vaak dat haar moeder een rĳ ke fantasie had, want 
andere keren zei ze net zo makkelĳ k dat hĳ  een zanger uit 
Sincelejo, een bokser uit Turbaco of een Engelse zeeman 
was, een versie die Karen de leukste vond van allemaal.

Ze was een lange, magere puber, en hoewel haar moeder 
haar zo goed mogelĳ k voedde, zag ze alleen haar botten 
maar groeien. En al maakte ze elke ochtend op de bakplaat 
roereieren met wei, rĳ st, bonen, maniok en vis, het meisje 
groeide alleen maar in de hoogte. Voor Karen was het puur 
geluk, dat ontbĳ t met bramensap op de patio van haar huis, 
als de herrie van de geluidsinstallaties was gestopt en de 
klanken van elkaar continu beconcurrerende vallenato’s, 
reguetóns, champeta’s en ranchera’s niet langer door de Calle 
del Pirata dreunden, dezelfde oorlog, elk weekend weer, met 
kinderen die op blote voeten ronddraafden in de stoffi  ge 
straat, haar neven die kwamen aanzetten met manden met 
ĳ skoud Costeñita-bier dat ze opdronken voor de veranda 
van het huis, terwĳ l anderen zaten te praten op goedkope 
Rimax-stoelen en oom Richard vanuit zĳ n schommelstoel 
naar haar staarde, altĳ d zwĳ gend, altĳ d ernstig, met rode 
ogen door het gebrek aan slaap en een behoeft ige glimlach 
vol alcoholische genegenheid.

In haar rebellie had Karen de woeste krullen waarmee 
ze was geboren gelaten voor wat ze waren. Maar door het 
voortdurende gezeur van haar moeder en de opleiding tot 
schoonheidsspecialiste kreeg ze er niet alleen genoeg van 
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steeds maar weer uit te leggen waarom ze liever haar eigen, 
natuurlĳ ke krullen behield, en werd ze een expert in steil 
haar.

Voor haar familie, haar vriendinnen en de andere men-
sen die ze kende, was naar bed gaan met een man die een 
condoom gebruikte hetzelfde als behandeld te worden als 
een prostituee. ‘Waar liefde is, is geen condoom,’ zei doña 
Yolanda altĳ d, steevast gevolgd door een van haar vele bĳ -
gelovige uitspraken: ‘Als een man zegt dat hĳ  van je houdt, 
kĳ k dan naar zĳ n pupillen. Worden die groter, dan liegt 
hĳ .’ Nixon had gezegd dat hĳ  van haar hield, maar zĳ n 
pupillen waren niet veranderd. En los daarvan vertrouwde 
Karen hem.

Nixon was niet een van die zwarte mannen die alleen 
maar over geld en auto’s konden praten, of over vrouwen 
alsof ze vee waren. Nixon liep niet rond volgehangen met 
gouden kettingen en hĳ  was niet geobsedeerd door de 
champeta of de concerten van Rey de Rocha. Nixon hield 
van poëzie, net als haar vader, dacht Karen, al wist ze eigen-
lĳ k niets van haar vader, en hĳ  begreep dat zĳ  liever een 
universitaire studie deed dan aan het eind van het jaar deel 
te nemen aan de lokale missverkiezingen.

Behalve examens doen en werkstukken maken probeerde 
Karen in dat eerste semester ook marihuana en klassieke 
salsa, maar bovenal was ze bezig met seks, waar en wanneer 
ze maar kon, en ze merkte dat ze terug kon keren naar een 
primitieve toestand waarin ze zich fi jn voelde. Ze leerde in 
een soort trance te raken, bĳ na altĳ d met Nixon maar ook 
met behulp van het voetmassageapparaat van oom Juan, 
met de Chinese balletjes die haar moeder bewaarde in de 
keukenla of met haar eigen hand.

Het lezen van Ik houd van mĳ  hielp Karen het schuldge-
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voel over haar handelen op een veilige afstand te houden, en 
het leidde haar op zĳ n minst af met de argumenten van een 
boek dat gebaseerd was op hedonisme. Terwĳ l ze het las, 
begon de ochtendlĳ ke misselĳ kheid, haar borsten zwollen 
op en deden bĳ  de geringste aanraking pĳ n, en ze werd 
moe en slaperig. Ze was halverwege het boek toen ze op 
een zondagochtend besloot de test te doen.

‘Shit,’ hoorde ze zichzelf zeggen. Ze was net negentien 
geworden.

Haar moeder praatte een paar weken niet tegen haar, tot 
Karen op een snikhete middag, toen ze met krulspelden in 
haar haar op bed in een oud tĳ dschrift  lag te kĳ ken, haar 
motorfi ets hoorde.

‘Wat ben je van plan, de hele dag op je luie reet te blĳ ven 
liggen?’

‘Ik heb oom zĳ n eten gegeven,’ zei Karen.
‘Ga iets doen, je bent wel zwanger maar niet ziek. Of je 

doet wat ik zeg, of je kunt vertrekken.’
Van alles wat ze in die tĳ d las, bleef Ik houd van mĳ  haar 

het meeste bĳ , en dat las ze tot de dag dat ze beviel, al had 
ze niet langer het gevoel dat de boodschap voor haar was 
bedoeld.

De man die op deze ochtend tĳ dens de begrafenis van 
Sabrina Guzmán naast Karen zat, was niemand minder dan 
Eduardo Ramelli, de auteur van haar lĳ fb oek. De meester 
moest al over de zestig zĳ n, zĳ n huidskleur was egaal geel-
bruin, hĳ  had blauwe ogen en goedverzorgde grĳ ze haren 
die met brillantine naar achteren waren geplakt, zoals dan-
dy’s dat vroeger deden.

‘Chanel No 5,’ hoorde ze hem in haar oor fl uisteren.
Karen zweeg, niet omdat ze niet wist dat de auteur van 

Het geluk dat ben jĳ  1 Million van Paco Rabanne gebruikte, 
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en ook niet omdat ze zĳ n spel niet mee wilde spelen, maar 
omdat haar keel zat dichtgesnoerd. Ramelli glimlachte van 
opzĳ , zĳ n blik strak op de priester maar zich bewust van de 
broze aanwezigheid naast hem.

‘Hoe heet je?’ vroeg hĳ  na de eucharistie. Een zwaar, lang-
gerekt ‘Sssst’ maakte een eind aan zĳ n pogingen haar iets 
te ontlokken. Ten slotte kwam het bekende ‘Ga in vrede’, 
waarna de mis was afgelopen. Op de eerste twee rĳ en zat de 
naaste familie. Een vrouw huilde ontroostbaar met in haar 
armen een kind van ongeveer negen jaar. Het elektroni-
sche orgeltje speelde en een vals klinkend koor zong het Ave 
Maria terwĳ l de aanwezigen de kerk begonnen te verlaten. 
Karen kwam bĳ  het gangpad en ging op weg naar de uit-
gang. Nog enkele meters rook ze achter zich Ramelli’s geur, 
tot ze die kwĳ traakte toen hĳ  werd aangeklampt door twee 
lange vrouwen. Ze keek aandachtig naar alle dames met 
hun pluizige, op stĳ fgeklopt eiwit lĳ kende kapsels, hun ka-
toenen mantelpakken en hun fragiele lichamen. Sommigen 
hadden een paraplu, anderen een chauff eur of een lĳ fwacht 
met een enorme paraplu, die hĳ  bĳ  de uitgang aan zĳ n 
werkgeefster overhandigde zodat ze zelf probleemloos de 
plassen kon ontwĳ ken, terwĳ l de bediende blootshoofds in 
de stortregen naar de auto holde waar ze allebei in zouden 
stappen, de dame achterin, de bediende voorin.

Toen Karen de Calle Cien overstak, werd ze overdon-
derd door de geluiden van de claxons, de uitlaatgassen, de 
groene minibusjes, net zo oud als de honger van de bede-
laars, de met raamtrekkers gewapende eenarmige mannen 
op jacht naar munten, de ontheemden met hun smerige 
stukken karton met daarop onveranderlĳ k de verhalen van 
een verdwenen volk, de geschiedenis van een massamoord, 
neergekrabbeld met dezelfde, bĳ na altĳ d zwarte marker en 
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de betonnen stoep als enige steun, in het bibberige hand-
schrift , vol grammaticale fouten, van iemand die nauwelĳ ks 
de derde klas van de lagere school had afgemaakt, waarna 
ze zich hadden geïnstalleerd op dezelfde straathoek van 
elke dag, op zoek naar het onverschillige medelĳ den van 
de automobilisten. Een paar vrouwen – bĳ na altĳ d zwart of 
inheems, met kinderen hangend aan hun borst of op hun 
rug – klemden met hun ene hand het kleintje vast, het stuk 
karton met hun andere hand en het blikje voor de munten 
onder hun arm, in een meelĳ wekkend evenwicht altĳ d be-
dacht op het verspringen van het stoplicht.

Zodra dat rood werd, bestormden de bedelaars, ontheem-
den, landlopers, drugsverslaafden, kreupelen, acrobaten, 
werklozen, analfabeten, mishandelden, invaliden, kinde-
ren en zwangere vrouwen de voertuigen in een zo dagelĳ ks 
terugkerende, voorspelbare performance dat niemand er 
nog door werd verrast. Of bĳ na niemand. De mensen die 
hier net waren aangekomen, raakten vaak van streek bĳ  de 
trieste aanblik van de stad, hoewel de bergen eromheen, zo 
leerden de leerlingen van het Colegio San Bartolomé in de 
jaren zeventig, ‘de grenzen van de beschaving markeerden’.

En elke dag kwamen er meer mensen naar deze bergach-
tige, haast altĳ d koude streek, afk omstig uit alle uithoeken 
van het land. Karen bedacht dat zĳ  een van hen was. Net als 
de mangoverkopers, de opkopers van oud ĳ zer, de verzame-
laars van botten, de dieven en de bedelaars.

Maar wat haar nog het meest verbaasde, was niet zozeer 
de veelheid van beroepen die voortkwamen uit honger, 
maar hoe routinematig alles ging. Ze zag de vrouwen in 
hun geblindeerde auto’s die steevast het raampje dichtdraai-
den als er iemand met uitgestoken arm naar hen toe kwam. 
Dat gebaar, net als zoveel andere gebaren, leek afk omstig 
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uit een handleiding die iedereen had gelezen in een land 
waar bewakers, hekken en gemuilkorfde honden illustratief 
waren voor het dagelĳ kse landschap.

Toen ze aankwam in De Schoonheidssalon, had ze pĳ n 
in haar benen. Haar handen waren koud. Ze holde naar de 
tweede verdieping en kleedde zich zo snel ze kon om. Ze 
was bĳ na klaar om naar de behandelkamer te gaan toen er 
kort op de deur van het toilet werd geklopt.

‘Ja,’ zei ze terwĳ l ze de veters van haar gymschoenen 
vastmaakte.

‘Doña Fina wil je spreken,’ zei een stem aan de andere kant.
‘Ik kom,’ antwoordde ze, ze bekeek zichzelf in de spiegel 

en trok voor ze naar buiten ging haar paardenstaart recht. 
Dit overkomt mĳ , omdat ik ergens heen ben gegaan waar 
ik niet ben uitgenodigd, zei ze bĳ  zichzelf. Net nu ze in 
de buurt begon te komen van het felbegeerde miljoen zou 
ze worden ontslagen vanwege een klant die ze nauwelĳ ks 
kende. Doña Fina zat op haar te wachten, de deur stond 
half open.

‘U wilde mĳ  spreken?’ vroeg ze.
‘Ga zitten,’ zei doña Josefi na kortaf.
Karen keek haar onderzoekend aan, maar vond geen aan-

wĳ zing voor wat er ging komen. Alleen haar linkerwenk-
brauw was licht opgetrokken.

‘Karencita, ik heb gehoord dat je onder werktĳ d bent 
weggegaan zonder mĳ n toestemming,’ begon ze. ‘Ik wil dat 
je weet dat mĳ  niets ontgaat en dat ik zelfs als ik niet in De 
Salon ben mĳ n informanten heb. Hoor je dat, liefj e?’

‘Ja, mevrouw.’
‘Prima. Om je te laten zien hoe goed ik altĳ d van alles op 

de hoogte ben, zal ik je vertellen waar je bent geweest: je 
was naar de begrafenisplechtigheid van dat meisje Sabrina 
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Guzmán. Wil je weten hoe ik dat weet? Vanochtend belde 
de moeder van het meisje, ze zei dat Sabrina hier regelmatig 
kwam en dat ze volgens haar eergisteren hier was geweest. 
Ze wist niet wie haar had geholpen en daarom hebben we 
in het afsprakenboek gekeken. Zo kwam ik erachter dat je 
een klant kwĳ t bent. Van harte gecondoleerd, liefj e.’

‘Ik heb haar maar twee of drie keer gezien.’
‘Vier, om precies te zĳ n,’ antwoordde doña Josefi na. ‘En 

wat weet je van haar?’
‘Niet zoveel, doña Fina, ze was een normale puber.’
‘Ach, liefj e, alsof die bestaan. Je moet goed begrĳ pen dat 

als er een onderzoek komt, de politie je dezelfde vragen 
gaat stellen, het is dus belangrĳ k dat je weet wat je moet 
antwoorden. Wat heb je gedaan?’

‘Het gewone.’
‘Harsen?’
‘Ja.’
‘En de bikinilĳ n?’
‘Ja, mevrouw.’
‘Compleet?’
‘Ja.’
‘Weet je zeker dat je niet weet met wie ze een afspraak 

had? Want die persoon zou heel goed iets te maken kunnen 
hebben met haar verdwĳ ning.’

Op dat moment kwam Annie plotseling binnen.
‘Het spĳ t me dat ik jullie onderbreek. Karen, je klant zit 

al op je te wachten.’
‘Kan ik gaan, mevrouw?’
‘Ja, toe maar. Maar het is beter om hier met niemand 

over te praten. Als je gaat rondvertellen dat een klant na 
een afspraak met jou is overleden, zet niemand ooit nog een 
voet in jouw behandelkamer.’
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‘Dank u,’ voegde Karen eraan toe, terwĳ l ze zich afvroeg 
of doña Fina het serieus bedoelde, en ze ging naar buiten 
zonder de deur helemaal achter zich te sluiten. Maar halver-
wege stond ze stil en draaide zich om.

‘Neem me niet kwalĳ k, mevrouw, maar het meisje is toch 
al begraven. Wat willen ze dan nog onderzoeken?’

‘Hoe moet ik dat weten,’ zei doña Josefi na met een onver-
schillig gebaar. ‘En doe nu die deur dicht, ik heb belangrĳ ke 
dingen te doen.’
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alice begon er schoon genoeg van te krijgen om hier in 
haar eentje te zitten met niets omhanden. Om de zoveel tijd 
waagde ze zich weer eens aan het boek dat op haar schoot 
lag, maar het bestond vrijwel geheel uit lange alinea’s, met 
nergens een aanhalingsteken te bekennen, en wat heeft een 
boek zonder aanhalingstekens nou voor zin, dacht Alice bij 
zichzelf.
 Ze vroeg zich juist af (een beetje tegen beter weten in, 
want ze was geen ster in dingen afmaken) of ze, wie weet, 
zelf nog eens een boek zou schrijven, toen er een man naast 
haar kwam zitten met tingrijze krullen en een ijsje van de 
Mister Softee op de hoek.
 ‘Wat lees je?’
 Alice toonde hem de titel.
 ‘Is dat met die watermeloenen erin?’
 Alice knikte, al had ze nog niets over watermeloenen ge-
lezen.
 ‘Wat lees je verder zoal?’
 ‘O, vooral ’t oudere werk.’
 Ze zaten een tijdje zwijgend naast elkaar, terwijl de man 
zijn ijsje at en Alice deed alsof ze haar boek las. Twee jog-
gers op een rij keken in het voorbijgaan naar hen om. Alice 
wist wie hij was – ze wist het al zo gauw hij was gaan zitten, 
en ze had er een watermeloenroze blos van gekregen – maar 
ze was zo overdonderd dat ze alleen maar als een ijverige 
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tuinkabouter naar de ondoorgrondelijke bladzijden van het 
boek op haar schoot kon staren. Ze hadden net zo goed van 
beton kunnen zijn.
 ‘En hoe heet je?’ vroeg de man, overeind komend.
 ‘Alice.’
 ‘Alice, liefhebber van ’t oudere werk. Nou, tot later.’

De zondag daarop waagde ze zich op dezelfde plek aan een 
ander boek, ditmaal eentje over een rommelende vulkaan en 
een winderige koning.
 ‘Jij daar,’ zei hij.
 ‘Alice.’
 ‘Alice. Waarom zit je dat te lezen? Ik dacht dat je schrij-
ver wilde worden.’
 ‘Wie heeft dat gezegd?’
 ‘Heb jij dat niet gezegd?’
 Zijn hand beefde een beetje toen hij een stukje chocolade 
afbrak en het haar aanbood.
 ‘Dank u wel,’ zei Alice.
 ‘Tot uw diensjt,’ antwoordde hij.
 Alice keek hem vragend aan en nam een hap van de cho-
colade.
 ‘Ken je die mop niet? Een man zit in het vliegtuig naar 
Zweden en vraagt aan de man op de stoel naast hem: “Par-
don, weet u misschien wat de juiste uitspraak is? Stockholm 
of Sjtockholm?” “Sjtockholm,” zegt de andere man. “Dank 
u wel,” zegt de eerste man. Waarop die ander zegt: “Tot uw 
diensjt.”’
 Met volle mond schoot Alice in de lach. ‘Is dat een joodse 
mop?’
 De schrijver sloeg zijn benen over elkaar en vouwde zijn 
handen in zijn schoot. ‘Wat denk je zelf?’
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Op de derde zondag kocht hij twee ijsjes bij Mister Softee, 
waarvan hij er eentje aan haar gaf. Alice nam het aan, zoals 
ze ook de chocolade had aangenomen, omdat het al begon te 
smelten en omdat meervoudige winnaars van een Pulitzer 
Prize doorgaans geen gifmengers zijn.
 Ze likten aan hun ijsje en sloegen een koppel duiven gade 
dat naar een strootje pikte. Alice droeg sandalen in dezelf-
de kleur blauw als de zigzagstrepen van haar zomerjurk en 
strekte loom een voet uit in de zon.
 ‘Dus, juffrouw Alice. Durf je het aan?’
 Ze keek naar hem.
 Hij keek naar haar.
 Alice lachte.
 ‘Durf je het aan?’ herhaalde hij.
 Ze richtte haar blik weer op haar ijsje: ‘Tja, ik zie geen re-
den waarom niet.’
 De schrijver stond op om zijn servetje weg te gooien en 
kwam weer terug. ‘Er zijn tal van redenen waarom niet.’
 Alice keek tegen de zon in naar hem op en glimlachte.
 ‘Hoe oud ben je?’
 ‘Vijfentwintig.’
 ‘Vriendje?’
 Ze schudde van nee.
 ‘Baan?’
 ‘Ik ben redactieassistent. Bij Gryphon.’
 Hij stond met zijn handen in zijn zakken, bracht zijn kin 
iets omhoog en keek alsof hem dat niet verbaasde.
 ‘Goed. Zullen we aankomende zaterdag samen gaan wan-
delen?’
 Alice knikte.
 ‘Om vier uur hier?’
 Ze knikte nogmaals.
 ‘Het is wel handig als ik je nummer heb. Voor als er iets 
tussen komt.’
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 Alice noteerde het op de boekenlegger die ze bij het boek 
had gekregen, terwijl de zoveelste jogger zijn pas inhield om 
hem beter te bekijken.
 ‘Nu weet je niet meer waar je was,’ zei de schrijver.
 ‘Dat geeft niks,’ zei Alice.

Op zaterdag regende het. Alice zat op haar geblokte badka-
mervloer en probeerde haar kapotte wc-bril met een boter-
mesje vast te schroeven toen haar mobiele telefoon bliepte: 
onbekend nummer.
 ‘Dag Alice? Je spreekt met Mister Softee. Waar ben je?’
 ‘Thuis.’
 ‘Waar is dat?’
 ‘Ter hoogte van Eighty-Fifth en Broadway.’
 ‘O, vlak om de hoek dus. We kunnen een blikjestelefoon 
maken.’
 Alice stelde zich een koord voor dat als een reusachtig 
springtouw Amsterdam Avenue overspande en dat trilde als 
een van hen iets zei.
 ‘Dus, juffrouw Alice. Wat zullen we doen? Heb je zin 
hierheen te komen om te kletsen? Of moeten we onze wan-
deling verzetten?’
 ‘Ik kom wel daarheen.’
 ‘Jij komt hierheen. Heel goed. Om halfvijf?’
 Alice noteerde het adres op een foldertje. Daarna sloeg ze 
een hand voor haar mond en wachtte af.
 ‘Weet je wat, maak er maar vijf uur van. Om vijf uur bij 
mij?’

De regen zette de zebrapaden blank en doorweekte haar 
voeten. De taxi’s die op Amsterdam Avenue water deden op-
spatten leken veel harder te rijden dan als het droog was. 
Zijn conciërge gaf haar ruim baan door zich met gespreide 
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armen plat tegen de muur te drukken en Alice stapte reso-
luut naar binnen: ze nam grote passen, zuchtte nadrukkelijk 
en schudde haar paraplu uit. De lift was vanbinnen overal 
met gebogen messing bekleed. Of de etages waren bijzon-
der hoog of de lift was bijzonder traag, want ze had volop 
gelegenheid om met gefronst voorhoofd haar talloze bizarre 
spiegelbeelden te aanschouwen en zich danig zorgen te ma-
ken over wat er nu ging gebeuren.
 Toen de liftdeuren opengingen, zag ze een gang met daar-
in zes grijze deuren. Ze wilde net bij de eerste de beste daar-
van aankloppen, toen aan de andere kant van de lift een an-
dere deur zich op een kier opende en er door de kier een 
hand met een glas erin verscheen.
 Alice nam het volle glas water aan.
 De deur ging dicht.
 Alice nam een slokje.
 Toen de deur weer openging, leek hij als vanzelf open te 
zwaaien. Alice aarzelde even voordat ze met haar glas water 
door de hal naar een zonnige witte kamer liep, waarin onder 
meer een tekentafel en een buitengewoon breed bed ston-
den.
 ‘Laat me je tas zien,’ zei hij van achter haar rug.
 Ze toonde haar tas.
 ‘Maak je tas open, alsjeblieft. Om veiligheidsredenen.’
 Alice zette haar tas neer op de kleine glazen tafel tussen 
hen in en maakte de gesp los. Ze haalde haar portemonnee 
eruit: een bruinleren herenmodel dat bijna uit elkaar viel. 
Een kraslot van een dollar dat haar één dollar opleverde. 
Lippenbalsem. Een kam. Een sleutelring. Een haarklem. 
Een vulpotlood. Wat losse muntjes en, ten slotte, drie tam-
pons in meeneemverpakking, die ze als kogels op haar vlak-
ke hand presenteerde. Stof. Gruis.
 ‘Geen telefoon?’
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 ‘Die ligt thuis.’
 Hij pakte de portemonnee op en wreef over een hoekje 
waar de naad losliet. ‘Alice, dit is geen gezicht.’
 ‘Ik weet het.’
 Hij klapte de portemonnee open en haalde haar bank-
pasje eruit, haar creditcard, een verlopen geschenkbon van 
Dunkin’ Donuts, haar rijbewijs, haar collegekaart en drie-
entwintig dollar aan briefgeld. Hij hield een van de pasjes 
omhoog: ‘Máry-Alice.’ Alice rimpelde haar neus.
 ‘Je bent niet kapot van die Mary.’
 ‘Jij wel dan?’
 Hij keek een paar keer van het pasje naar haar en weer 
terug, alsof hij probeerde te besluiten welke versie van haar 
zijn voorkeur had. Toen knikte hij, maakte een keurig sta-
peltje van de pasjes, pakte een elastiekje van zijn bureau, 
bundelde ze samen met het briefgeld en liet het pakketje in 
haar tas vallen. De portemonnee wierp hij in een metalen 
prullenmand die al met een witte hoorn van weggegooide 
kopij was bekleed. De aanblik hiervan scheen zijn ergernis 
te wekken.
 ‘Dus, Mary-Alice...’ Hij ging zitten en gebaarde haar het-
zelfde te doen. De zitting van zijn luie stoel was van zwart 
leer en hing vlak boven de grond, als een Porsche. ‘Wat kan 
ik verder voor je betekenen?’
 Alice keek om zich heen. Op de tekentafel lag een kers-
vers manuscript op hem te wachten. Daarachter gaven gla-
zen schuifdeuren toegang tot een klein balkon dat door het 
balkon erboven tegen de regen werd beschut. Het enorme, 
kreukloos opgemaakte bed achter haar had iets onaantast-
baars.
 ‘Wil je naar het balkon?’
 ‘Goed.’
 ‘Oké, maar duwen is uit den boze. Afgesproken?’
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 Alice glimlachte en stak haar hand naar hem uit, al zat ze 
nog anderhalve meter van hem vandaan. De schrijver staar-
de er een poosje besluiteloos naar, alsof de voors en tegens 
van alle keren dat hij iemand de hand had geschud in haar 
handpalm stonden opgesomd.
 ‘Bij nader inzien,’ zei hij toen. ‘Kom eens hier.’

Zijn vel was rimpelig en koel.
 Zijn lippen waren zacht, maar dat was buiten zijn tanden 
gerekend.
 In de ontvangstruimte bij haar op kantoor hingen maar 
liefst drie ingelijste National Book Award-oorkonden met 
zijn naam erop aan de wand.
 De tweede maal dat ze bij hem aanklopte bleef het een 
tijdje stil.
 ‘Ik ben het,’ zei Alice tegen de deur.
 De deur opende zich op een kier en er verscheen een hand 
die een doos vasthield.
 Alice pakte de doos aan.
 De deur ging dicht.
 Lincoln Stationers stond er met elegant bewerkte gouden 
letters op de doos. In de doos lag onder een enkel vel wit 
vloeipapier een bordeauxrode portemonnee met een munt-
vakje en een knipsluiting.
 ‘O jeetje!’ zei Alice. ‘Wat mooi. Dank je wel.’
 ‘Tot uw diensjt,’ zei de deur.
 Ze kreeg wederom een glas water.
 Ze deden wederom wat ze deden zonder de lakens te 
kreuken.
 Hij legde zijn handen over haar trui heen op haar borsten, 
alsof hij haar tot zwijgen wilde brengen.
 ‘Deze is groter.’
 ‘O,’ zei Alice, met een ongelukkige blik omlaag.
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 ‘Nee nee, dat is geen onvolkomenheid. Geen enkel paar is 
gelijk.’
 ‘Zoals bij sneeuwvlokken?’ zei Alice.
 ‘Zoals bij sneeuwvlokken,’ beaamde hij.

Van zijn maag tot aan zijn borstbeen liep een roze litteken 
als een rits. Een ander litteken doorkliefde zijn been van 
zijn lies tot aan zijn enkel. Nog twee andere vormden een 
vage circonflexe boven zijn heup. En dat was alleen nog 
maar de voorkant.
 ‘Wie heeft je dit aangedaan?’
 ‘Norman Mailer.’
 Terwijl ze haar panty aantrok stond hij op om de New 
York Yankees aan te zetten. ‘Ooo, ik ben gek op honkbal,’ 
zei Alice.
 ‘Ja? Welke club?’
 ‘De Red Sox. Toen ik klein was nam mijn oma me elk jaar 
mee naar Fenway.’
 ‘Leeft je oma nog?’
 ‘Jazeker. Wil je haar telefoonnummer? Jullie zijn onge-
veer even oud.’
 ‘Onze relatie is nog te pril om de spot met me te drijven, 
Mary-Alice.’
 ‘Ik weet het,’ zei Alice lachend. ‘Het spijt me.’
 Ze zagen Jason Giambi bij drie wijd, twee slag de bal naar 
het linksveld slaan.
 ‘O!’ zei de schrijver, overeind komend. ‘Dat was ik bijna 
vergeten. Ik heb een koekje voor je gekocht.’

Als ze tegenover elkaar zaten, met tussen hen in zijn kleine 
glazen eettafel, of zij op het bed en hij op zijn stoel, viel haar 
op dat zijn hoofd voortdurend heel licht schokte, schijnbaar 
op het ritme van zijn hart.
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 Bovendien was hij drie keer aan zijn ruggengraat geope-
reerd, wat betekende dat ze sommige dingen wel en sommi-
ge dingen niet konden doen. Of beter van niet.
 ‘Ik wil niet dat je je bezeert,’ zei Alice met een bezorgd ge-
zicht.
 ‘Daarvoor is het al te laat.’
 Ze maakten inmiddels gebruik van het bed. Zijn matras 
was van een speciaal orthopedisch verantwoord materiaal 
dat haar het gevoel gaf langzaam in een enorme plak fudge 
te verzinken. Keek ze opzij, dan had ze door zijn dubbel-
hoge ramen uitzicht op de skyline van wolkenkrabbers, die 
er in de regen somber en ineengedoken bij leken te staan.
 ‘O, god. O, jezus. O, christus. O, jezus christus. Wat doe 
je? Weet je wel... wat... je dóét?’
 Na afloop, toen ze een tweede koekje at:
 ‘Van wie heb je dat geleerd, Mary-Alice? Met wie heb je 
verkeerd?’
 ‘Niemand,’ zei ze, terwijl ze kruimels van haar schoot 
plukte en opat. ‘Ik stel me gewoon voor wat lekker zou zijn 
en dan doe ik het.’
 ‘Nou, petje af voor je voorstellingsvermogen.’

Hij noemde haar een zeemeermin. Waarom wist ze niet.
 Naast zijn toetsenbord stond een gevouwen tentje van wit 
papier waarop hij had getikt:

Lange tijd ben je een leeg vat, dan groeit er iets wat je niet 
wilt, er sluipt iets in dat je niet kunt verwezenlijken. Want in 
ons schept de God van het Toeval... In de kunsten is geduld een 
schone zaak.

En daaronder:
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Een kunstenaar is, vermoed ik, niets anders dan een krachtig 
geheugen dat vrijelijk ongebaande paden door ervaringen be-
wandelt...

Toen ze de deur van de koelkast opendeed, klingelde de 
aan het handvat bungelende gouden medaille van het Witte 
Huis. Alice ging terug naar het bed.
 ‘Liefje,’ zei hij. ‘Ik kan onmogelijk een condoom gebrui-
ken. Niemand kan dat.’
 ‘Oké.’
 ‘Dus hoe gaan we dat oplossen wat soa’s betreft?’
 ‘Nou, ik vertrouw jou, als jij...’
 ‘Je moet niemand vertrouwen. Stel dat je zwanger raakt?’
 ‘O, maak je geen zorgen. Dan laat ik abortus plegen.’
 Later stond ze zich in de badkamer op te frissen en reikte 
hij haar een glas witte wijn aan.

Blackout cookies, zo heetten ze, en ze waren afkomstig van 
Columbus Bakery, waar hij tijdens zijn dagelijkse wan-
deling langskwam. Hij probeerde ze zelf niet te eten. Hij 
dronk ook niet, want alcohol ging niet goed samen met een 
van zijn medicijnen. Maar voor Alice kocht hij flessen San-
cerre of Pouilly-Fuissé, en nadat hij haar zoveel had inge-
schonken als ze wenste, deed hij de kurk weer op de fles en 
zette de fles naast de voordeur op de grond, voor thuis.
 Op een avond trok Alice na een paar happen van haar 
koekje en een slokje wijn een kieskeurig gezicht.
 ‘Wat is er?’
 ‘Het spijt me,’ zei ze. ‘Ik wil niet ondankbaar klinken, 
maar dit smaakt niet samen.’
 Na enig nadenken liep hij naar de keuken en kwam terug 
met een whiskeyglas en een fles Knob Creek.
 ‘Probeer dit eens.’
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 Hij keek begerig toe terwijl ze een hap nam en toen een 
slok. De bourbon schroeide haar slokdarm.
 Alice hoestte. ‘Zalig,’ zei ze.

Andere geschenken:
 Een oerdegelijk, analoog, waterdicht horloge.
 Allure Chanel eau de parfum.
 Een velletje postzegels van 32 dollarcent uit de reeks ‘Ame-
rikaanse muzieklegenden’, ter herdenking van Harold Ar-
len, Johnny Mercer, Dorothy Fields en Hoagy Carmichael.
 Een cover van de New York Post uit maart 1992 met als 
kop ‘Bizarre seks op inwerpveld (Late City Final)’.

De achtste keer zei hij, terwijl ze een van de dingen deden 
die hij niet zou moeten doen: ‘Ik hou van je. Daarom hou ik 
van je.’
 Later zat hij haar zwijgend te bekijken terwijl ze aan tafel 
haar koekje at.
 De volgende ochtend: onbekend nummer.
 ‘Ik wou alleen maar even kwijt dat het misschien vreemd 
was om mij dat te horen zeggen. Je sloeg vast steil achterover, 
in de zin van s-t-e-i-l, niet s-t-i-j-l, al kan dat natuur-
lijk ook. Wat ik bedoel is dat ik het op dat moment oprecht 
meende, maar dat het tussen ons niets moet veranderen. Ik 
wil niet dat er iets verandert. Jij doet waar jij zin in hebt en 
ik doe waar ik zin in heb.’
 ‘Natuurlijk.’
 ‘Brave meid.’
 Alice hing met een glimlach op.
 Toen ze er iets langer over nadacht betrok haar gezicht.
 Ze zat de handleiding van haar horloge te lezen toen 
haar vader belde om haar voor de tweede keer die week te 
vertellen dat op de dag van de aanslagen geen enkele Jood 
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op zijn werk in de Twin Towers was verschenen. Maar het 
duurde nog dagen voordat de schrijver weer belde. Alice 
sliep met haar telefoon op het hoofdkussen naast haar, en 
als ze niet in bed lag nam ze hem overal mee naartoe, naar 
de keuken als ze iets te drinken ging halen, naar de wc als 
ze naar de wc ging. Waar ze ook hoorndol van werd was 
haar wc-bril, die steeds iets opzij schoof als ze erop ging zit-
ten.
 Ze overwoog hun bankje in het park weer op te zoeken, 
maar besloot te gaan wandelen. Het was het weekend van 
Memorial Day, en Broadway was afgesloten vanwege een 
straatmarkt. Om elf uur was de buurt in rook gehuld en zin-
derde de atmosfeer van de falafel, fajita’s, friet, Sloppy Joe’s, 
geroosterde maiskolven, venkelworstjes, trechterkoeken en 
oliebollen zo groot en plat als een frisbee. IJskoude limona-
de. Gratis check-up wervelkolom. ‘Wij, het Volk’ juridische 
administratie: scheiding $300, faillissement $199. Bij een van 
de stalletjes met merkloze boho kleding deinde een snoezig 
klaproosrood zomerjurkje in de wind. Het kostte maar tien 
dollar. De Indiase verkoper haalde het voor Alice naar bene-
den zodat ze het achter in zijn wagen kon passen, gadegesla-
gen door een Duitse herder met waterige oogjes en zijn kin 
op zijn voorpoten.
 Toen ze die avond haar pyjama al aanhad: onbekend 
nummer.
 ‘Hallo?’
 ‘Hallo Mary-Alice. Heb je naar de wedstrijd gekeken?’
 ‘Welke wedstrijd?’
 ‘Red Sox-Yankees. De Yankees hebben met 14-5 gewon-
nen.’
 ‘Ik heb geen televisie. Wie was er pitcher?’
 ‘Wie was er pitcher. Wie niet. Jouw grootmoeder heeft 
ook een paar innings gedaan. Wat ben je aan het doen?’
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 ‘Niks.’
 ‘Heb je zin om hierheen te komen?’
 Alice verruilde haar pyjama voor haar nieuwe jurk. Er 
zat al een draadje los dat ze eraf moest bijten.
 Toen ze zijn appartement binnenkwam, brandde alleen 
de lamp op zijn nachtkastje en zat hij met een kussen in zijn 
rug en een glas sojachocomel bij de hand te lezen in bed.
 ‘Het is lente!’ riep Alice terwijl ze de jurk over haar hoofd 
uittrok.
 ‘Het is lente,’ zei hij met een diepe zucht.
 Alice kroop als een lynx over het sneeuwwitte dekbed 
naar hem toe. ‘Mary-Alice, soms lijk je echt zestien.’
 ‘Oude bok.’
 ‘Jonge blom. Voorzichtig met mijn rug.’
 Soms voelde het net of ze Dokter Bibber speelde, alsof 
zijn neus zou knipperen en zijn zoemer afgaan als ze zijn 
lachbotje er niet ongeschonden uit peuterde.
 ‘O, Mary-Alice. Je bent niet goed snik, weet je dat? Je bent 
niet goed snik en je snapt alles en daarom hou ik van je.’
 Alice glimlachte.
 Toen ze thuiskwam was er slechts een uur en veertig mi-
nuten verstreken sinds zijn telefoontje en lag alles er nog 
precies zo bij als ze het had achtergelaten, maar haar slaap-
kamer leek om de een of andere reden te fel verlicht en on-
vertrouwd, alsof hij nu van iemand anders was.

onbekend nummer.
 onbekend nummer.
 onbekend nummer.
 Hij liet een bericht achter.
 ‘Wie schept er het grootste genoegen in de ander om de 
tuin te leiden?’
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Nog een bericht:
 ‘Vinden jullie ’t hier ook zo naar zeemeermin ruiken?’

onbekend nummer.
 ‘Mary-Alice?’
 ‘Ja?’
 ‘Ben jij dat?’
 ‘Ja.’
 ‘Hoe is het?’
 ‘Prima.’
 ‘Wat ben je aan het doen?’
 ‘Lezen.’
 ‘Wat ben je aan het lezen?’
 ‘Niks interessants.’
 ‘Heb jij een airco?’
 ‘Nee.’
 ‘Dan zul je het wel warm hebben.’
 ‘Inderdaad.’
 ‘Het wordt dit weekend zelfs nog warmer.’
 ‘Ik weet het.’
 ‘Hoe ga je dat oplossen?’
 ‘Weet ik niet. Smelten.’
 ‘Ik ben zaterdag weer terug in de stad. Heb je zin om dan 
af te spreken?’
 ‘Ja.’
 ‘Om zes uur?’
 ‘Goed.’
 ‘O, sorry. Halfzeven?’
 ‘Oké.’
 ‘Misschien kan ik zelfs je avondeten verzorgen.’
 ‘Dat zou fijn zijn.’
 Hij was het eten vergeten of hij was van gedachten ver-
anderd. In plaats daarvan posteerde hij haar op de rand van 
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zijn bed en zette twee tot aan de hengsels met boeken gevul-
de grote tassen van Barnes & Noble voor haar neer. De avon-
turen van Huckleberry Finn. Teder is de nacht. Reis naar het 
einde van de nacht. Dagboek van de dief. July’s mensen. Kreefts-
keerkring. Axels burcht. De hof van Eden. De grap. De minnaar. 
De dood in Venetië en andere verhalen. Eerste liefde en ande-
re verhalen. Vijanden, een liefdesroman... Alice koos er een uit 
van een schrijver wiens naam ze weleens had gezien maar 
nooit gehoord. ‘Ooo, Cámus!’ zei ze, waarbij ze de naam 
liet rijmen op ‘dames’. Er volgde een lange stilte waarin de 
schrijver wachtte tot Alice de tekst achter op De eerste man 
had gelezen. Toen ze opkeek stond zijn gezicht nog steeds 
licht verbijsterd.
 ‘Het is Ca-múú, liefje. Hij is een Fransman. Ca-múú.’

Haar eigen appartement bevond zich op de bovenste verdie-
ping van een oud herenhuis, waar het pal op de zon lag en 
alle warmte absorbeerde. De enige andere huurder op haar 
etage was een oude dame genaamd Anna, voor wie de be-
klimming van vier steile trappen een twintig minuten du-
rende beproeving inhield. Stap, rust. Stap, rust. Eén keer 
kwam Alice haar op de trap tegen en toen ze later terugkeer-
de met haar bagel van h&h was de arme ziel nog steeds op 
weg naar boven. Afgaand op de boodschappentassen die ze 
meezeulde zou je denken dat haar ontbijt uit bowlingballen 
bestond.
 ‘Zal ik een handje helpen, Anna?’
 ‘Nee hoor, liefje. Dat doe ik al vijftig jaar zo. Houdt me 
gezond.’
 Stap, rust.
 ‘Weet je het zeker?’
 ‘Ja, hoor. Wat ben je toch een knap ding. Zeg, heb je een 
vriendje?’
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 ‘Op het moment niet.’
 ‘Niet te lang mee wachten, liefje.’
 ‘Nee, hoor,’ zei Alice lachend, en ze rende de trap op.

‘Capitana!’
 Zijn conciërge begroette haar inmiddels als een oude be-
kende. Hij liet de schrijver weten dat ze er was, en toen ze 
even later samen de deur uit gingen voor een wandeling tik-
te hij aan zijn pet. Met een zakje pruimen van Zingone in 
de hand vroeg de schrijver of Alice had gehoord dat de ge-
meente van plan was om sommige luxe wooncomplexen te 
hernoemen naar honkballers uit de Major League: Het Po-
sada, Het Rivera, Het Soriano. ‘Het Garciaparra,’ zei Alice. 
‘Nee nee,’ onderbrak hij haar doodernstig. ‘Alleen Yankees.’ 
Ze liepen het parkje achter het natuurhistorisch museum 
in, waar Alice een van zijn pruimen at en deed alsof ze zijn 
naam onder die van Joseph Stiglitz op het monument voor 
Amerikaanse Nobelprijswinnaars beitelde. Maar meestal 
bleven ze thuis. Hij las haar voor wat hij had geschreven. Ze 
wilde weten hoe je ‘toges’ spelde. Ze keken honkbal en hoor-
den op weekendnamiddagen Jonathan Schwartz wegzwij-
melen bij Tierney Sutton en Nancy LaMott. ‘Come Rain or 
Come Shine’. ‘Just You, Just Me’. Doris Day kweelde wee-
moedig ‘The Party’s Over’. Op een middag barstte Alice in 
lachen uit en zei: ‘Die man is zo’n zachtgekookt ei.’
 ‘“Zachtgekookt ei”,’ herhaalde de schrijver, terwijl hij 
een nectarine at. ‘Dat is een mooie uitdrukking uit de oude 
doos.’
 ‘Waarschijnlijk,’ zei Alice, speurend naar haar onder-
broek op de vloer, ‘ben ik ook een meisje uit de oude doos.’
 ‘“Het feest is voorbij...”’ zong hij altijd, vrij naar Doris 
Day, als hij wilde dat ze naar huis ging. ‘“Morgen weer ’n 
dah-haag...’”
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 Daarna maakte hij blijmoedig een ronde door het huis om 
de telefoon, de fax en de lampen uit te schakelen, een glas 
soja chocomel in te schenken en een bergje pillen uit te tellen. 
‘Hoe ouder je wordt, hoe meer je moet doen voordat je naar 
bed kunt,’ verklaarde hij. ‘Ik zit al op honderd dingen.’
 Het feestje voorbij, de airco voorbij. Dan liep Alice ietwat 
wankel in de hitte naar huis, haar buik vol met bourbon en 
chocola, haar ondergoed in haar broekzak. Als ze de vier in 
broeierigheid toenemende trappen naar haar appartement 
had beklommen, deed ze nog maar één ding, namelijk haar 
kussens via de hal naar de voorkamer verhuizen, waar ze op 
de vloer vlakbij de deur naar de brandtrap tenminste nog 
een schijn van kans op een briesje had.
 ‘Zeg lieverd, luister eens. Ik ga er even tussenuit.’
 Alice legde haar koekje neer en veegde de kruimels van 
haar mond.
 ‘Ik ga de stad uit. Deze eerste versie moet nu echt af.’
 ‘Oké.’
 ‘Maar dat betekent niet dat wij elkaar niet meer spreken. 
We gaan elkaar regelmatig spreken en wanneer ik dan klaar 
ben kunnen we elkaar weer zien. Als jij dat ook wilt. Goed?’
 Alice knikte. ‘Goed.’
 ‘En intussen...’ Hij schoof haar over de tafel een envelop 
toe. ‘... Is dit voor jou.’
 Alice pakte hem op – voorop stond ‘Bridgehampton 
Natio nal Bank’ met ernaast een regatta als logo – en haalde 
er zes briefjes van honderd dollar uit.
 ‘Voor een airco.’
 Alice schudde haar hoofd. ‘Dat kan ik onmogelijk...’
 ‘Jawel, hoor. Gun me dat plezier.’
 Het was nog licht buiten toen ze naar huis ging. De lucht 
had iets afwachtends, alsof er een dreigende onweersbui ver-
dwaald was geraakt. Voor de jongelui die met een drankje 
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in de hand buiten stonden was de avond pas net begonnen. 
Alice naderde treuzelend de treden naar haar voordeur, met 
haar hand op de envelop in haar tas, in dubio wat ze zou 
doen. Haar maag voelde alsof ze nog in zijn lift stond en ie-
mand de kabels had doorgesneden.
 Een eindje verderop in de straat bevond zich een restau-
rant met een lange houten toog en een tamelijk nette clientè-
le. Alice bemachtigde een barkruk helemaal achterin, naast 
de servethouder, en ging zo zitten dat het leek alsof ze in de 
eerste plaats was gekomen voor de hoog in een hoek opge-
hangen televisie. New York stond vier punten voor op Kan-
sas City in de tweede helft van de derde inning.
 Kom op, Royals, dacht ze.
 De barman legde een servetje voor haar neer en vroeg wat 
ze wilde drinken. Alice bekeek de ‘wijnen van de week’ op 
het bord aan de muur.
 ‘Mag ik een glaasje...’
 ‘Melk?’
 ‘Heb je ook Knob Creek?’
 Ze moest in totaal vierentwintig dollar afrekenen. De cre-
ditcard die ze had neergelegd verving ze door een van de 
briefjes van honderd dollar die ze van de schrijver had ge-
kregen. De barman keerde terug met drie briefjes van twin-
tig, een van tien en zes van één dollar.
 ‘Die zijn voor jou,’ zei Alice, terwijl ze hem de briefjes 
van één toeschoof.
 De New York Yankees wonnen.
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Voorwoord

De eerste keer dat ik lange tijd in Rusland verbleef, was in 
2009. Ik studeerde in die tijd Holocaust- en Genocidestu-
dies aan de Universiteit van Amsterdam en was vooral geïn-
teresseerd geraakt in het psychologische aspect van massa-
terreur. Hoe kan een heel land in de ban raken van geweld? 
Waarom laat een hele samenleving zich terroriseren door 
een relatief kleine groep machthebbers en wat gebeurt er in 
de hoofden van de mensen waardoor zij besluiten mee te 
werken in plaats van zich hiertegen te verzetten? Zijn angst 
en lijfsbehoud de enige verklaringen, of kan het zijn dat zij 
oprecht zijn gaan geloven in het regime dat hen onderdrukt?

Met deze vragen in het achterhoofd vertrok ik in 2009 
naar Rusland om onderzoek te doen naar het stalinistische 
regime. Stalin kwam na Lenins dood in 1924 aan de macht 
en onderwierp de gehele Sovjet-Unie tot aan zijn eigen dood 
in 1953 aan extreem geweld en massaonderdrukking. Hij 
was de architect van een dodelijk systeem van gevangen-
kampen, verspreid over de hele Sovjet-Unie, waar de ge-
vangenen werden gedwongen tot slavenarbeid. Het waren 
geen massavernietigingskampen zoals in Duitsland, maar 
de omstandigheden in de goelagkampen waren zo slecht 
dat er een grote kans bestond dat je er niet levend uit te-
rugkeerde. Naar schatting hebben 18 miljoen mensen in 
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zo’n kamp gevangengezeten. Daarnaast zijn er miljoenen 
mensen verbannen, geëxecuteerd of omgekomen in de hon-
gersnood. Als je je realiseert dat de Sovjet-Unie in 1939 37,5 
miljoen gezinnen en 4 miljoen alleenstaanden telde, wordt 
de gigantische omvang van de terreur duidelijk.1

Toch bleef Rusland in diepe rouw achter toen Stalin stierf. 
En dat gold niet alleen voor hen die nooit met de terreur in 
aanraking waren gekomen. Ook mensen die jaren onschul-
dig in een strafk amp hadden doorgebracht, huilden bij het 
bericht van zijn dood. Deze schijnbare tegenstelling werd in 
2009 het onderwerp van mijn masterscriptie. Bleven slacht-
off ers van het stalinisme geloven in Stalin en zijn regime? 
En hoe kun je dat verklaren? 

Op zoek naar antwoorden las ik tientallen memoires en 
dagboeken van voormalige gevangenen. Een deel van deze 
teksten was al gepubliceerd en kon ik gewoon in boekvorm 
lezen. De rest vond ik in het archief van de mensenrechten-
organisatie Memorial in Sint-Petersburg. In hun kantoor, 
gevuld met archiefk asten vol boeken, mappen en dossiers, 
las ik de aangrijpende verhalen van mensen wier levens ver-
woest waren door het wrede stalinistische regime. Sommi-
gen van hen probeerden in de willekeur van het geweld toch 
een zinnig antwoord te geven op de vraag waarom hun dit 
was overkomen. Misschien was het nodig voor een hoger 
doel? Of misschien kon het gebeuren omdat Stalin er niets 
van af wist? 

Memorial is een organisatie met een bijzonder verhaal. 
Ze ontstond in de tweede helft  van de jaren tachtig, on-
der het bewind van de hervormingsgezinde president 
Gorbatsjov. Tot die tijd was het stalinistische verleden een 
verboden onderwerp. Als gevangenen vrijkwamen moes-
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ten ze een verklaring ondertekenen dat ze niemand over de 
kampen zouden vertellen, en ook na Stalins dood mocht je 
niet schrijven, praten of publiceren over de misdaden van 
het stalinistische regime. De invloed van de kgb reikte ver 
en mensen hielden hun mond.

Gorbatsjov doorbrak het stilzwijgen. Nu mochten men-
sen eindelijk vertellen over de traumatische gebeurtenissen 
in hun leven. De samenleving werd overspoeld met memoi-
res. Kranten publiceerden dagelijks foto’s uit de kgb-archie-
ven van mensen die in de Stalin-jaren waren geëxecuteerd, 
en ook de zoektocht naar vermiste familieleden kon begin-
nen. Memorial, dat toen nog bestond uit een kleine groep 
betrokkenen, nam hierin het voortouw. Ze verzamelden en 
categoriseerden alles wat met de Stalin-terreur te maken 
had: persoonlijke documenten, dagboeken, memoires. Ze 
interviewden ooggetuigen en doken de zojuist voor een deel 
geopende kgb-archieven in. De ene gruwelijke waarheid 
na de andere kwam boven water. Niemand had tot dan toe 
echt bronnenonderzoek gedaan en voor het eerst konden 
er gefundeerde berekeningen worden gemaakt over de om-
vang van de Stalin-terreur. Ze trokken de bossen in om de 
honderden anonieme massagraven te lokaliseren en hielpen 
anderen informatie te vinden over vermiste familieleden.

Nu er openlijk kon worden gesproken over het verleden 
rees in de Russische samenleving de vraag wie er schuldig 
was en of de daders bestraft  moesten worden. Er waren 
voorstanders van een Russisch equivalent van de Neuren-
berg-processen, maar dan ‘zonder bloed’. Memorial heeft  
vanaf het begin gestreden voor een staatsmonument voor 
de slachtoff ers en erop aangestuurd dat de Russische staat 
verantwoordelijkheid zou nemen voor de misdaden die hij 
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in het verleden had begaan. Dit was een zeer ingewikkelde 
kwestie, er waren zoveel mensen werkzaam geweest in de 
kampen of bij de geheime dienst dat de samenleving in feite 
op te delen was in medeplichtigen en slachtoff ers. Ook wa-
ren er mensen die zowel dader als slachtoff er waren. 

Maar in de loop van de jaren negentig vervaagde de interes-
se in het verleden, en ook de autoriteiten stelden zich terug-
houdend op. De daders zijn niet berecht en er is nooit een 
waarheidscommissie ingesteld. Een echte afrekening met 
het verleden heeft  Rusland daarom nooit gekend. De ont-
hullingen over het verleden krenkten de trots van een land 
dat in de war was van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 
De hervormingspolitiek van eerst Gorbatsjov en later van 
Jeltsin had geresulteerd in een grote politieke en economi-
sche chaos. Om dan ook nog de confrontatie met het verle-
den aan te moeten gaan, met alle gevoelens van schuld en 
schaamte die daarmee samengaan, was te gecompliceerd. 

Memorial bestaat nog steeds en heeft  zich ontwikkeld 
tot een mensenrechtenorganisatie in bredere zin. Maar de 
Stalin-terreur blijft  een van de speerpunten. In bijna elke 
stad in Rusland is er wel iemand die zich onder de noemer 
van Memorial bezighoudt met het Stalin-verleden. Tegen-
woordig is het een los netwerk van onderling onafh ankelijke 
vestigingen, onderzoekers, wetenschappers en amateurhis-
torici die vaak hun hele leven in het teken stellen van het 
onderzoek naar deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. 
Dit is hard nodig, want er is nog veel niet onderzocht, er zijn 
vele onontdekte massagraven en nog steeds zijn er mensen 
op zoek naar informatie over hun familie. En als Memorial 
zich hiervoor niet zou inzetten, wie doet dat dan wel? 



15

In 2015 ging ik weer langs bij het kantoor van Memorial in 
Sint-Petersburg. Ze zaten nog op dezelfde plek, op hetzelf-
de binnenplaatsje. Maar toch was er iets veranderd. Op het 
naambordje naast de voordeur stond geen Memorial, maar 
Fonds Iofe, Wetenschappelijk Informatiecentrum. Eenmaal 
binnen legden ze me uit waarom deze naamsverandering 
nodig was. Eerder dat jaar was deze vestiging van Memorial 
op de lijst van buitenlandse agenten geplaatst. Sinds 2012, 
het jaar van de herverkiezing van Poetin, zijn de regels aan-
gescherpt en moeten organisaties die geld ontvangen uit het 
buitenland zich buitenlandse agenten noemen. Ook moet 
dit bij alle publicaties vermeld worden. Als je dat niet doet, 
riskeer je een fi kse geldboete.

‘Buitenlands agent’ is eigenlijk een ander woord voor 
‘spion’ en de benaming werkt sterk stigmatiserend. Het re-
fereert direct aan de terminologie van de Sovjet-Unie, waar 
alle buitenlanders verdacht waren en iedereen beschuldigd 
kon worden van spionage. Memorial in Sint-Petersburg 
wilde niet met dit stigma werken en bedacht een truc. Ze 
hief zichzelf op om onder een andere naam, Fonds Iofe, 
verder te gaan. Tot nu toe komen ze ermee weg. Maar met 
het grote nadeel dat ze hierdoor minder zichtbaar zijn. Ook 
heeft  het publiek de link tussen Memorial en spion al ge-
legd. De goede naam is besmeurd en mensen worden steeds 
wantrouwiger ten opzichte van de organisatie. Dat Memo-
rial zich buitenlands agent moet noemen, is een duidelijke 
boodschap dat ze er op hoog politiek niveau niet blij mee 
zijn dat Memorial in het verleden aan het graven is. 

In 2015 sprak ik ook met Anna Artemjeva, een fotografe 
uit Moskou die verbonden is aan de onafh ankelijke krant 
Novaja Gazeta. Zij vertelde me dat ze werkte aan een fo-
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toboek met portretten van voormalige goelaggevangenen. 
Het zou door de uitgeverij van de krant worden uitgegeven. 
Toen zij hier in 2013 aan begon, was de hoofdredacteur niet 
zo enthousiast. Hij vond het onderwerp te historisch en 
daardoor voor een krant niet actueel genoeg, maar hij gaf 
de fotografe toch groen licht. Nu, twee jaar later, twijfelde 
hij opnieuw of hij het fotoboek wel uit wilde geven. Van de 
relevantie was hij ondertussen overtuigd. Maar nu was hij 
juist bang dat het boek voor te veel ophef zou zorgen. Novaja 
Gazeta zou als onafh ankelijke kritische krant zichzelf niet 
zijn als ze zich daardoor zou laten weerhouden, en het boek 
is uiteindelijk (zonder veel problemen) uitgebracht.

Deze ommekeer, waarin de hoofdredacteur het fotoboek 
eerst als niet-relevant en later als te controversieel beoor-
deelde, was tekenend voor de periode na de herbenoeming 
van Poetin in 2012. Na Poetins terugkeer als president was 
de staat steeds repressiever geworden, de ene na de ande-
re wet die mensen in hun persoonlijke vrijheden beperkte 
werd uitgevaardigd en mensen waren weer bang om pu-
bliekelijk kritiek te uiten op de overheid. Tegelijkertijd werd 
Stalin geprofi leerd als sterke staatsman die Rusland naar de 
overwinning op nazi-Duitsland had geleid. Zijn beeltenis, 
op posters, boekcovers en andere plekken in de openbare 
ruimte was gemeengoed geworden. Waar na de onthullin-
gen in de jaren tachtig en negentig de meeste mensen het 
erover eens waren dat hij een misdadiger was, was Stalin 
nu salonfähig. 

Ik had het idee dat die twee ontwikkelingen nauw ver-
band met elkaar hielden: de groeiende populariteit van 
Stalin en het daarmee samengaande nieuwe taboe op de 
geschiedenis van de terreur enerzijds en anderzijds het 
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steeds repressiever wordende politieke klimaat. Ook wist 
ik dat er een link was met het onderwerp van mijn eerdere 
onderzoek: het blijvende geloof van Stalins slachtoff ers in 
hun leider. Ik raakte ervan overtuigd dat je om het huidige 
Rusland te begrijpen, vooral moet kijken naar het verleden 
en hoe daar nu mee wordt omgegaan.

Daarom wilde ik opnieuw de Russische geschiedenis in 
duiken. Deze keer om de vraag te beantwoorden welke rol 
het stalinistische verleden speelt in het Rusland van nu. 
Waarom wordt Stalin juist nu populair? Wat zegt dat over 
de huidige samenleving en over het regime van Poetin? Zijn 
er parallellen te vinden tussen heden en verleden? Maar 
ook: wat betekent de groeiende populariteit van Stalin voor 
alle mensen in Rusland die zelf of via hun directe familie 
slachtoff er waren? Hoe kunnen al die waarheden, van Stalin 
als moordenaar tot Stalin als verlosser, naast elkaar bestaan 
en wat doet dat met een land?

Om deze vragen te beantwoorden reisde ik in 2015 en 2016 
twee keer drie maanden langs de meest relevante plekken 
uit de geschiedenis van het stalinisme. Ik ging op zoek 
naar sporen van de terreur en onderzocht hoe dit verleden 
wordt herinnerd in oorden die zijn gebouwd als strafk amp 
en waar de lijken nog steeds letterlijk uit de grond komen. Ik 
ging naar Solovjetski, waar het eerste goelagkamp werd ge-
bouwd, ik maakte een tocht langs het Witte Zeekanaal, waar 
de goelag tot volwassenheid kwam als economisch systeem 
waarbij gevangenen werden ingezet als dwangarbeiders bij 
grootschalige bouwprojecten. Ik reisde naar de grootste en 
meest afgelegen goelagcomplexen in Kolyma en Vorkoeta en 
bezocht de voormalige ballingsoorden Tomsk en Krasno-



18

jarsk, waar een groot deel van de huidige bevolking afstamt 
van hen die door Stalin werden gedeporteerd en verbannen. 
In Wolgograd, voormalig Stalingrad, wilde ik uitzoeken 
waarom Stalins overwinning in de Tweede Wereldoorlog 
zo belangrijk is in de staatspropaganda van Poetin, en in 
Perm bezocht ik een als museum ingericht voormalig goe-
lagkamp, waar de boodschap sinds de autoriteiten het mu-
seum hebben geconfi squeerd zo is veranderd dat het lijkt 
alsof er echt misdadigers hebben gezeten. Overal waar ik 
kwam sprak ik met mensen die nu in botsing komen met de 
geheime dienst, op een manier die soms wel erg sterk doet 
denken aan de methoden uit Stalins tijd. 

De bevindingen van deze reis en de vele ontmoetingen 
met mensen door heel Rusland die zo openhartig waren 
om mij te vertellen over hun levens, heb ik opgetekend in 
dit boek.
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Een vergeten massagraf in Siberië

In het Siberische stadje Kolpasjevo werd in 1979 een groot 
massagraf gevonden uit de tijd van Stalin. Ik wil mensen 
spreken over die verschrikkelijke dag in 1979. Waarom is er 
altijd over dit graf gezwegen?

Om in Kolpasjevo te komen, moet ik vanuit Sint-Petersburg 
tachtig uur reizen met de trein naar de stad Tomsk. Daar 
ontmoet ik de schrijver Aleksej Berezin, die is geboren in 
Kolpasjevo. Via internet ben ik met hem in contact geko-
men, en hij heeft  aangeboden mij te vergezellen naar zijn 
geboorteplaats. Vanaf Tomsk, zijn huidige woonplaats, is 
het nog een dag met de bus in noordelijke richting langs de 
oevers van de Ob. 

Aleksej is een forse man van eind dertig. Volgens de 
plaatselijke mode draagt hij een camoufl agepak en over 
zijn lange, vlassige paardenstaart heeft  hij een piratensjaaltje 
geknoopt. Hij ziet eruit als een jager, maar is schrijver van 
literaire absurdistische verhalen, kinderboeken en soms van 
stukken met een meer journalistieke insteek. Hij publiceert 
regelmatig op een blog waar hij 14 000 volgers heeft . Over 
de geschiedenis van het massagraf weet hij weinig. Toen hij 
als kind opgroeide in Kolpasjevo praatte niemand daarover, 
en ook op school waren het graf en de Stalin-terreur geen 
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lesstof. Hij wil er meer over te weten komen en heeft  daarom 
besloten om met mij mee te gaan. 

Kolpasjevo is eerder een groot dorp dan een kleine stad. 
Vanaf het busstation loop ik samen met Aleksej naar zijn 
ouderlijk huis. Zijn ouders zijn een paar dagen de stad uit en 
we mogen daar logeren. Onderweg ligt op sommige plekken 
nog een beetje sneeuw, maar het meeste is gesmolten en in 
modder veranderd. Het is rustig op straat: af en toe slentert 
er iemand voorbij. Op een schoolplein spelen kinderen op 
van oude tractorbanden gemaakte klimrekken. Uit luid-
sprekers schalt Russische marsmuziek, waarschijnlijk ter 
voorbereiding op de 9 mei-viering, de dag waarop Rusland 
de overwinning op nazi-Duitsland viert. Lenin kijkt uit over 
het centrale plein. Een eindje verderop staat het monument 
ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, met in het 
midden een imposante uit steen gebeeldhouwde Sovjet-
soldaat. In een cirkel daaromheen staan plakkaten met de 
namen van omgekomen soldaten. Op het monument liggen 
bloemen.

Aleksej heeft  een lijst gemaakt van mensen van wie hij 
denkt dat ze getuigen waren op de dag dat het massagraf 
tevoorschijn kwam. Eenmaal in het ouderwets ingerichte 
appartement van zijn ouders aangekomen, besluiten we hen 
meteen te bellen. Aleksej biedt aan om het woord te doen 
en kiest op de oude huistelefoon met draaischijf een van de 
nummers die hij op zijn papiertje heeft  gekrabbeld. Het is 
een kennis van zijn vader. Ik zit naast hem op de bank en 
kan aardig meeluisteren met het gesprek. De man is blij 
verrast als hij de stem van Aleksej hoort. ‘Dat is lang gele-
den, hoe gaat het met je?’ Aleksej legt uit waarom hij belt 
en de toon van het gesprek verandert op slag. ‘Waarom bel 
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je mij hierover? Ik heb daar niks over te zeggen,’ en de man 
beëindigt de conversatie.

Bij de tweede naam op de lijst, ook een kennis van zijn 
vader, verloopt het gesprek ongeveer hetzelfde. Moedeloos 
geworden bellen we nummer drie. Deze man werkte in 
1979 bij de lokale politie en had op die dag dienst. Door de 
telefoon legt Aleksej uit waarom hij belt. De stem aan de 
andere kant van de lijn klinkt afh oudend, maar blijkbaar 
heeft  het onderwerp iets losgemaakt, want hij begint toch 
te vertellen: ‘Ik werkte in 1979 net een jaar bij de politie. Op 
een ochtend kwam iemand naar het bureau met het verhaal 
dat een dorpsjongen bij de oever van de rivier een schedel 
had gevonden met een kogelgat erin. Toen we gingen kij-
ken zagen we overal botten uit de grond steken. Het was 
duidelijk een massagraf. We begrepen dat we met uiterst 
gevoelige informatie te maken hadden en brachten meteen 
de kgb op de hoogte. Nog dezelfde dag kwamen zij naar 
ons dorp en zetten de hele oever af. Niemand mocht erbij.’ 
Aleksej vraagt hem hoe de dag verder verliep, maar dan 
lijkt het alsof de voormalig agent zich opeens herinnert dat 
hij niet over het graf wil praten en hij breekt het gesprek af. 
Aleksej is een beetje verbaasd over het moeizame verloop. 
‘Ik wist niet dat mensen het nog steeds zo moeilijk vinden 
om hierover te praten’.

We besluiten de telefoon te laten rusten en onze afspraak 
met Sergej Oerazov, een lokale journalist en historicus, af 
te wachten. De volgende ochtend wacht hij ons op in het 
kleine stadsmuseum. Net als de meeste lokale musea in 
Rusland bestaat het uit een paar bedompte zaaltjes waar de 
plaatselijke geschiedenis op een nogal stoffi  ge manier wordt 
getoond met oude foto’s, tekeningen en knullig nagebouwde 
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prehistorische hutjes en taferelen. Door de aanhoudende 
inzet van Sergej Oerazov is er ook een hoekje gereserveerd 
voor Kolpasjevski Jar, de Russische benaming voor het mas-
sagraf. Sergej doet er alles aan om dit onder de aandacht te 
houden.

De expositie van Sergej bestaat voornamelijk uit korrelige 
zwart-witfoto’s van mensen die als balling in Kolpasjevo 
terecht zijn gekomen. Ook hangen er foto’s van het voor-
malige nkvd-gebouw. In een vitrinekast liggen wat attribu-
ten, waaronder een oud pistool. Volgens Sergej is dit pistool 
gebruikt voor de executies. De afmeting van de gaten in 
de schedels van de lijken in de rivier komen overeen met 
de kogels van dit wapen. Sergej vertelt dat een deel van de 
slachtoff ers leden waren van de oude aristocratische elite 
van vóór de revolutie en op wie de bolsjewieken na 1917 de 
jacht openden, net als op iedereen die als bourgeois werd 
gezien. Ook was Kolpasjevo een ballingsoord voor koelak-
ken, de zogenaamd rijke boeren die hiernaartoe werden ver-
bannen tijdens de collectivisatie van de landbouw aan het 
begin van de jaren dertig. Veel van de slachtoff ers hadden 
gewoon de pech om zonder reden als vijand van het volk of 
contrarevolutionair te worden bestempeld en geëxecuteerd. 
Sergej weet niet precies hoeveel lichamen in het graf lagen, 
maar hij schat het aantal op vele duizenden.

Volgens Sergej stamt meer dan de helft  van de huidige 
inwoners van Kolpasjevo af van koelakken die hiernaartoe 
zijn verbannen of van andere ‘volksvijanden’. Bijna ieder-
een is geraakt door de wreedheden van het stalinisme. Toch 
hebben mensen nooit mogen praten over wat hun was over-
komen. Tijdens het bewind van Stalin maar ook daarna was 
de terreur een verboden onderwerp. Er was een strenge cen-
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suur, telefoons en huiskamers werden afgeluisterd en ieder-
een kon een informant zijn van de overheid. Ook in de jaren 
zeventig en tachtig kon je in een strafk amp terechtkomen 
als je iets verkeerds zei of de regels overtrad. Die angst om 
te praten lijkt nog steeds diepgeworteld. Niemand weet hoe 
de politiek er morgen uitziet en of je dan in de problemen 
kunt komen door iets wat je vandaag hebt gezegd.

Toen Gorbatsjov in 1985 aan de macht kwam werd het 
verleden eindelijk bespreekbaar. Sergej herinnert zich een 
gesprek uit deze tijd: ‘Ik was aan het praten met een man uit 
het dorp,’ vertelt hij. ‘Midden in het gesprek zei de man met 
wie ik praatte opeens geëmotioneerd: “Ik ben als koelak ver-
bannen,” en meteen daarna nog een keer: “Ik ben als koelak 
verbannen.” Het verbaasde Sergej dat zijn gesprekspartner 
dit zei. Het was immers niks bijzonders. Bijna iedereen was 
verbannen. Toen Sergej aan de man vroeg waarom hij daar 
zomaar over begon, antwoorde hij: ‘Ik heb hier nooit met 
iemand over gesproken. Dit is de eerste keer dat ik dit vrijuit 
tegen een vreemde vertel.’ Hij stond te trillen op zijn benen, 
weet Sergej nog. 

Eindelijk konden de inwoners van Kolpasjevo beginnen 
met het herdenken van hun doden. Aan de rand van het 
stadje, in een verlaten stukje bos bij de rivier, plaatsten ze 
op eigen initiatief een gedenksteen. Het was bedoeld als een 
tijdelijke oplossing, totdat er genoeg geld zou zijn verza-
meld voor een echt monument. Iemand anders timmerde 
ter herdenking een ijzeren skelet aan een van de bomen bij 
de oever.

In de jaren negentig ebde de interesse voor het verleden 
echter snel weer weg. Er waren zoveel andere dingen om je 
druk over te maken. De mentale schok van het uiteenvallen 
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van het Sovjetimperium, de abrupte omwenteling van een 
planeconomie naar de onzekerheid van een vrijemarkteco-
nomie, hyperinfl atie, werkloosheid, lege schappen in de 
winkels. Sommigen wisten hier handig op in te spelen en 
vergaarden in korte tijd grote rijkdom. Maar niet iedereen 
kon zo snel schakelen en veel Russen verloren hun werk, hun 
huis en daarmee hun gevoel van eigenwaarde. De opkomst 
van de maffi  a maakte de ontreddering compleet. Moord en 
geweld waren opeens dagelijkse kost. De vertrouwde kaders 
van de Sovjet-Unie waren verdwenen en hadden plaatsge-
maakt voor chaos. Het is niet voor niets dat er wordt ge-
sproken over ‘de wilde jaren negentig’ en dat Jeltsin, die 
verantwoordelijk was voor die snelle omwenteling, de meest 
gehate president van Rusland is. De interesse in het Sta-
lin-verleden verdween hierdoor weer naar de achtergrond, 
en die echte gedenksteen is er in Kolpasjevo nooit gekomen.

De dag na ons bezoek aan Sergej besluiten Aleksej en ik een 
kijkje te nemen bij de plek waar het massagraf is gevonden. 
De straat waar het voormalige executieterrein zich bevindt 
loopt dood op de afgrond van de geërodeerde oever van de 
Ob. Een deel van het asfalt is al in de rivier verdwenen en 
elk jaar brokkelt de Leninstraat een stukje verder af. Aan de 
overkant van de weg staan wat houten huizen. Voor een van 
de huizen is een vrouw van middelbare leeft ijd bezig met 
onkruid wieden. Ze kijkt geïnteresseerd onze kant op en 
vraagt wat we hier doen. Als we over ons onderzoek vertel-
len, kijkt ze ons strak aan. ‘Ik was erbij,’ zegt ze. Ze stelt zich 
voor als Galina Lesnjak. ‘Ik vind het belangrijk om hierover 
te vertellen.’ 

‘Het was 1 mei, de Dag van de Arbeid en daarom feest 
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in de stad,’ herinnert ze zich die zwarte dag. ‘Ik liep samen 
met mijn vader mee in de feestelijke optocht toen er opeens 
allemaal mensen naar de oever van de rivier begonnen te 
rennen. Ik volgde, samen met mijn vader. Toen we bij de 
rivier aankwamen, lag deze helemaal vol met lichamen. 
Twee broers van mijn vader waren in de jaren dertig door de 
nkvd geëxecuteerd. Ze waren zevenentwintig en tweeën-
dertig jaar oud. Mijn vader kon ontsnappen en wist te over-
leven. Toen mijn vader de lijken zag, viel hij op zijn knieën 
en riep uit: “Lieve broers! Eindelijk heb ik jullie gevonden! 
Ik voel dat jullie hier zijn!” Andere inwoners herkenden in 
de lijken hun vermiste familieleden. Iedereen moest huilen. 
Het was echt verschrikkelijk.’ Galina wrijft  in haar handen 
en het lijkt alsof de gebeurtenissen zich opnieuw voor haar 
ogen afspelen.

'Maar het ergste was,’ vervolgt ze, ‘dat al snel de hele oever 
werd afgezet. We mochten niet bij de rivier in de buurt ko-
men. Alle bewoners werden weggejaagd. De kgb arriveerde 
met twee grote boten. Met een hogedrukspuit spoten ze ook 
de rest van de lichamen de rivier in. In plaats van die uit 
het water te halen en te identifi ceren, verzwaarden ze de 
lijken met ijzer zodat ze naar de bodem zonken. Dagen later 
werden stroomafwaarts nog lijken in de bosjes gevonden. 
Daar waren ook kinderlichamen bij, met een kogelgat in het 
achterhoofd. Hele families zijn geëxecuteerd. Na twee dagen 
was de operatie afgelopen en was het graf leeg,’ vertelt ze. 
‘Van de autoriteiten kregen we geen enkele uitleg. Zelfs in 
de lokale krant werd er met geen woord over geschreven. 
Alsof er niks was gebeurd.’ 

Aleksej en ik lopen verder naar de oever van de rivier. De 
weg mondt uit bij een steile zandwand. Het is de exacte plek 
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van het massagraf. Twee jonge moeders, allebei achter een 
kinderwagen, staan van het uitzicht te genieten. Ik vraag of 
ze weten wat hier is gebeurd. Ze schudden van nee. Van een 
massagraf hebben ze nog nooit gehoord.

Een week later, als we weer terug zijn in Tomsk, is het 9 mei. 
Op deze dag viert Rusland de overwinning van de Grote 
Vaderlandse Oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog heet in 
Rusland. Overal in de stad zijn festiviteiten en in de hoofd-
straat is een militaire parade. Bij de optocht lopen meerdere 
mensen met spandoeken met het portret van Stalin erop. 
Niemand lijkt daar aanstoot aan te nemen. Aleksej vindt 
het wel erg en is om die reden thuisgebleven.

Later vertelt hij dat hij het verhaal over ons bezoek aan 
Kolpasjevo op zijn blog heeft  geplaatst. Hij schrijft  daarin 
over onze bevindingen en over de geschiedenis van het mas-
sagraf. Hij is verbaasd over de reacties op het stuk. ‘Mensen 
plaatsen vaker opmerkingen bij mijn blog, maar zulke hef-
tige reacties heb ik nog nooit gehad.’ Hij laat me er een paar 
lezen. Veel lezers ontkennen wat er is gebeurd en zijn boos 
op Aleksej omdat hij een buitenlandse journalist heeft  mee-
genomen. Een lezer met de naam ‘fi erytigra’ is bang dat die 
‘journaliste nu over de hele wereld gaat rondbazuinen dat 
de Russen hun eigen mensen vermoordden en martelden. 
Maar,’ schrijft  hij verderop, ‘daar is geen enkel bewijs voor!’ 
Ene ‘zegor’ schrijft : ‘O mijn God, hoe kun je deze verzinsels 
geloven.’ Maar niet iedereen is zo negatief. Iemand met de 
naam ‘shobuski’ schrijft  juist ‘erg geraakt’ te zijn door het 
verhaal van Aleksej. ‘Hoogstwaarschijnlijk is het de plek 
waar ook mijn overgrootvader is begraven.’
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De moeder van de goelag

Bij mijn bezoek aan Kolpasjevo werd mij eens te meer dui-
delijk hoeveel emoties het stalinistische verleden onder de 
Russen losmaakt: angst, een rouw die niet kan worden af-
gesloten door alle onduidelijkheid, ontkenning, zelfs woede 
op degenen die het verleden willen onderzoeken. Het sterkt 
mij in mijn verlangen om meer te weten. Wat was de goelag 
en hoe ontwikkelde die zich? En welke sporen zijn er nog 
van te vinden? Daarom wil ik eerst naar Solovjetski, de plek 
waar de geschiedenis van de goelag begint. 

Solovjetski, dat deel uitmaakt van de eilandengroep So-
lovki, is gelegen in de noordelijke Witte Zee, niet ver van de 
poolcirkel. Op dit eiland vestigden de bolsjewieken in 1923 
een strafk amp, dat de geschiedenisboeken in zou gaan als 
‘de moeder van de goelag’. Ze ontwikkelden een systeem 
waarbij gevangenen als dwangarbeiders werden ingezet 
in grote economische projecten. Het kampcomplex ging 
deel uitmaken van de economie. Dit principe fungeerde als 
blauwdruk voor de vele kampen die nog zouden komen. 
De schrijver Aleksandr Solzjenitsyn verwijst dan ook met 
de titel van zijn bekende boek De Goelag Archipel naar deze 
archipel van eilanden. De kampen, die zich later uitbreid-
den naar het vasteland van Karelië, werden eufemistisch de 
‘Noordelijke Kampen van Speciale Bestemming’ genoemd. 
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In het Russisch is dat afgekort slon. Slon is het Russische 
woord voor ‘olifant’ en dat was in die tijd de bron van veel 
woordgrappen.

Tegenwoordig is het eiland Solovjetski vooral bekend om 
het eeuwenoude klooster dat daar staat. Iedere Rus kent de 
contouren hiervan, die in paarse inkt staan getekend op het 
vijfh onderdroebelbiljet. De afb eelding is een opmerkelijke 
keus. Tussen deze dikke kloostermuren sloten de bolsjewie-
ken vanaf 1923 hun gevangenen op.

Om Solovjetski te bereiken reis je vanuit Sint-Petersburg 
eerst twintig uur met de trein naar het noorden richting 
Moermansk, dwars door de donkere naaldbossen van Ka-
relië tot aan de Witte Zee. Vanaf het kleine kuststadje Kjem, 
een voormalig transitkamp, gaat er een boot naar het eiland. 
Gevangenen legden dezelfde route af.

In de halfl ege trein zit ik tegenover een man met een 
dikke buik en een intelligent gezicht. Hij wil duidelijk de 
tijd doden door met zijn medereizigers te praten en stelt 
zichzelf voor als Sergej. Ik vertel dat ik journalist ben en nu 
naar Solovjetski afreis. ‘O, dat is interessant,’ reageert hij. 
‘Ik ben ook altijd journalist geweest.’ Hij is nu alweer jaren 
met pensioen en zit in deze trein om familie te bezoeken 
in Moermansk. Het eiland is Sergej niet onbekend. ‘Ik ben 
in de jaren negentig voor een reportage over het strafk amp 
op Solovjetski geweest,’ herinnert hij zich. ‘Heb je wel je 
documenten op orde?’ vraagt hij ernstig. ‘Als je onderzoek 
gaat doen naar dit onderwerp heb je grote kans dat je in 
de gaten wordt gehouden. Het is belangrijk dat je de juiste 
papieren hebt.’ Een vrouw aan de overkant van het gangpad 
volgt ons gesprek en kijkt me argwanend aan. Ik voel me 
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opeens een beetje ongemakkelijk, maar bedenk ook dat ik 
niets verkeerds doe. Ik heb een journalistenvisum en schrij-
ven over de repressie van Stalin is niet verboden. Maar de 
afk eurende blik van de vrouw tegenover mij is veelzeggend. 
De meeste Russen zitten niet te wachten op mensen, en met 
name buitenlanders, die in hun verleden gaan wroeten. 

De volgende ochtend stap ik uit in Kjem. Het stationnetje 
telt maar één perron waarvan je direct de stoffi  ge parkeer-
plaats op kunt lopen. Ik ga op zoek naar een bus richting 
de haven, maar er blijken alleen taxi’s te gaan. ‘Moet je 
naar Solovjetski?’ roept een van de chauff eurs. Hij heeft  al 
een andere passagier voor dezelfde bestemming, een jonge 
vrouw van een jaar of dertig. Samen nemen we plaats op de 
achterbank en hij scheurt weg.

De vrouw heet Natasja. Ze heeft  lang bruin haar en een 
engelengezicht met grote ogen en een spontane lach, en ze 
gaat een paar dagen naar het eiland Solovjetski. Niet zoals 
ik voor het goelagverleden, maar om het klooster te bezoe-
ken. Ze heeft  een drukke baan en een dochtertje van zes 
dat ze alleen opvoedt. ‘Ik trouwde toen ik drieëntwintig 
was,’ vertelt ze. In Rusland is dat voor een vrouw al oud, en 
Natasja voelde de druk van haar omgeving. Ze raakte snel 
zwanger, maar het huwelijk bleek een fi asco. ‘Ik mocht niks 
van mijn man, alleen thuiszitten en zorgen dat ’s avonds 
het eten klaarstond. Ik werd doodongelukkig. Na twee jaar 
huwelijk, vlak na de geboorte van mijn dochter, ben ik bij 
hem weggegaan. Ik wilde mijn dochter een ander leven ge-
ven.’ Natasja is nog steeds blij met die beslissing. ‘Als ik nog 
bij hem was geweest had ik deze reis naar Solovjetski nooit 
kunnen ondernemen,’ zegt ze triomfantelijk.
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Bij de haven staat een houten huisje waar ze kaartjes voor 
de boot verkopen. Het is een soort skihut, gebouwd van 
onbewerkt hout, met grote dwarsbalken. In de hoek staat 
een reusachtige opgezette beer. ‘In de zomer komen hier 
busladingen vol toeristen uit heel Rusland om het klooster 
te bezoeken,’ vertelt Natasja. Nu is het eind september en al 
aardig koud, zo dicht bij de poolcirkel. Natasja vindt het fi jn 
dat het niet zo druk is. ‘Ik ben van plan om even helemaal 
tot rust te komen op het eiland.’

Met de tickets op zak lopen we richting de haven, die 
eigenlijk niet meer is dan één enkele aanlegsteiger. Ach-
ter een groot stuk modderig braakliggend terrein ligt een 
kleine, ouderwetse boot. Door de witte en blauwe lak heen 
zijn de roestplekken zichtbaar. Een groepje monniken, met 
lange baarden en gekleed in monnikspijen, staat te wach-
ten om aan boord te gaan. Verder is het rustig. We zijn zo 
noordelijk dat het licht zachter lijkt, alle kleuren worden 
pasteltinten.

Het waait fl ink en in de met hout beklede kajuit worden de 
passagiers alle kanten op geschud. Sommigen klampen zich 
vast aan de stoelen en in de hoek ligt een plasje overgeefsel. 
Natasja is op een bankje gaan liggen in de hoop om zo de 
misselijkheid tegen te gaan en ik besluit haar voorbeeld te 
volgen. Na twee eindeloze uren komt de boot eindelijk tot 
rust en varen we het haventje van het eiland binnen. In de 
verte zijn de contouren van het klooster al zichtbaar en bij 
de aanlegsteiger staan een paar vrouwen. Ze houden bordjes 
omhoog met de tekst kamer te huur. Natasja had van 
tevoren bij een van hen een kamer besproken en ze vraagt of 
er ook plek voor mij is. De vrouw knikt hartelijk, ze stelt zich 
voor als Ina en gebaart ons haar te volgen naar haar huis.
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Het eiland is voor het grootste deel onbewoond en bedekt 
met dichte naaldbossen. Het grote, massief stenen klooster 
neemt een centrale plaats in, met daaromheen een klein 
dorpje met houten huizen. De wegen zijn onverhard en door 
het opgewaaide zand lijkt alles bedekt onder een laagje stof. 
Auto’s zie je hier bijna niet. Ina is op de fi ets en stopt om de 
zoveel meter om op ons te wachten. We volgen haar naar een 
van de houten huizen. Binnen is alles aanwezig. Een hout-
kachel, een warme douche en een keukentje. De grootste 
kamer is ingericht als gastenkamer, met vier kleine bedden. 
Ina leidt ons met grote vanzelfsprekendheid samen de ka-
mer in. ‘Hier slapen jullie.’ Natasja moet een beetje lachen 
en haalt haar schouders op. ‘Vind je het erg een kamer te 
delen?’ vraagt ze. Ik vind het niet erg.

Als je in Rusland nieuwe mensen leert kennen, is het altijd 
afwachten met wie je te maken hebt. Is zijn of haar mening 
gevormd door de propaganda die in de staatsmedia wordt 
verkondigd of heeft  iemand een kritische en onafh ankelijke 
blik? Het lijkt soms wel of Rusland is verdeeld in deze twee 
groepen. Mensen bij wie de propaganda zijn werk heeft  ge-
daan, hebben vaak een uitgesproken en zeer starre mening, 
vooral als het over geschiedenis of politiek gaat. Een gesprek 
verzandt dan al snel in een discussie waarbij niet het argu-
ment maar de overtuiging het belangrijkste is. En als je niet 
oppast word je ervan beschuldigd dat je anti-Russisch bent, 
vooral als je begint over Stalin en de terreur. Ontmoetingen 
met nieuwe mensen kunnen daarom nogal een balanceeract 
zijn. Ik ken Natasja nog maar net, maar ik heb het idee dat 
ze een kritische en genuanceerde kijk heeft  en we lijken het 
goed met elkaar te kunnen vinden.
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Het klooster heeft  een lange en veelbewogen geschiedenis. 
Het werd gesticht in 1436 en groeide in de eeuwen daarna 
uit tot een van de grootste geestelijke centra van Rusland. 
Omdat de grens met Finland dichtbij ligt, deed het ook al snel 
dienst als handelspost en was het een belangrijke strategische 
locatie. Maar ook toen al werd het eiland, ver weg van de 
bewoonde wereld en omringd door het zeewater, herkend als 
een ideale plek om staatsgevaarlijke personen op te sluiten en, 
belangrijker nog, volledig te isoleren van de maatschappij. Al 
in de zestiende eeuw was het klooster in gebruik als gevan-
genis, al waren er toen nog niet zoveel gevangenen. In totaal 
hebben er onder de tsaren niet veel meer dan driehonderd 
mensen gevangengezeten. Onder de bolsjewieken werd dat 
anders. Ze sloten het klooster en de monniken werden gevan-
gengenomen of weggestuurd. In 1923 namen ze de klooster-
gebouwen in gebruik als gevangenkamp en werd Solovjetski 
bekend als het eerste eiland van de Goelag Archipel.2

Maar de terreur van de bolsjewieken begon al eerder. Tij-
dens de bloedige burgeroorlog tussen 1917 en 1922 werden 
alle mogelijke politieke tegenstanders en andersdenkenden 
vervolgd en opgesloten in kampen. De burgeroorlog barstte 
los na de revolutie van 1917, waarin de bolsjewieken, toen 
een radicale minderheid met weinig steun onder de bevol-
king, de macht grepen. Het Witte Leger van het oude regime 
nam het op tegen het Rode Leger dat onder leiding stond 
van Lev Trotski.

De kampen van de bolsjewieken heetten toen nog con-
centratiekampen of speciale kampen, de term ‘goelag’ 
kwam pas in 1930 in gebruik. ‘Gewone’ criminelen, zoals 
zakkenrollers, dieven en geweldplegers, werden volgens 
Lenin gecreëerd door de ongelijkheid van de klassen-
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maatschappij. Na de revolutie zouden dit soort criminelen 
vanzelf verdwijnen. Veel gevaarlijker in zijn ogen waren de 
klassenvijanden, tegenstanders van de revolutie. Wie dat 
precies waren, was nogal vaag gedefi nieerd en er ontstond 
al snel een door willekeur gekenmerkte jacht op iedereen die 
verdacht werd van het openlijk of in het geniep saboteren 
van de revolutie. De bolsjewieken riepen burgers op om de 
bourgeoisie aan te vallen en te bestelen. Overal in het land 
werden mensen gemarteld, levend verbrand, opgehangen en 
zonder rechtspraak geëxecuteerd of gearresteerd. Er werd 
geplunderd en gemoord, zowel door de bolsjewieken als 
door de opgehitste bevolking.

De nieuwe kampen werden al snel gevuld met deze klas-
senvijanden. Felix Dzerzjinski, de oprichter van de Tsjeka, 
Lenins geheime politie en de voorloper van de kgb, kreeg de 
opdracht de ‘speciale kampen’ te organiseren. Deze kampen 
waren onzichtbaar voor de buitenwereld en je kon daar zon-
der enige vorm van rechtspraak naartoe worden gestuurd. 
De Tsjeka stond bestuurlijk volledig op zichzelf en hoefde 
aan niemand verantwoording af te leggen. Ze hadden zo een 
vrijbrief om te doen wat ze wilden.

In deze beginjaren werd de basis gelegd voor de tweede-
ling in het gevangenissysteem tussen gewone gevangenen 
en politieke gevangenen. De ‘gewone’ misdadigers kwamen 
terecht in gevangenissen binnen het reguliere rechtssys-
teem. De kampen voor politieke gevangenen waren in han-
den van de Tsjeka. Uiteindelijk zouden alle gevangenissen 
onder het bewind van de Tsjeka en haar opvolgers (ogpoe, 
nkvd, kgb) komen, maar het onderscheid tussen gewone 
criminelen en politieke gevangenen zou tot het einde van 
de Sovjet-Unie blijven bestaan.
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Het aantal gevangenen nam na 1917 snel toe. Lenin ge-
bruikte een in 1918 beraamde, maar mislukte moordaanslag 
op zijn leven als legitimering om zijn toch al wrede rode ter-
reur te intensiveren. Het zaaien van angst en chaos was een 
belangrijk wapen van de bolsjewieken om de burgeroorlog 
te winnen. Eind 1919 waren er eenentwintig geregistreerde 
kampen van de Tsjeka. Aan het einde van 1920 waren dat er 
al 107.3 De organisatie van de kampen was in eerste instantie 
nog zeer chaotisch. De gevangenen moesten dwangarbeid 
verrichten, maar daar zaten nog geen duidelijk doel en or-
ganisatie achter.4

De gevangenen die wel voor de revolutie hadden gestre-
den maar zich niet hadden aangesloten bij de bolsjewieken, 
zoals de mensjewieken, de sociaal-revolutionairen en de 
anarchisten, zorgden in het begin voor problemen. Zij wa-
ren de voormalige bondgenoten in de strijd tegen het oude 
regime en konden daarom in de gevangenissen aanspraak 
maken op een speciale behandeling. Deze revolutionairen 
hadden ervaring in de tsaristische gevangenissen en wis-
ten hoe zij zich konden organiseren. Ze voerden acties voor 
privileges en betere omstandigheden en zorgden zo voor 
veel onrust. Zij hadden ook vaak contactpersonen in het 
buitenland, via de socialistische en communistische bewe-
gingen in onder andere Berlijn of Parijs, en ze verspreidden 
door middel van gesmokkelde brieven en aantekeningen 
berichten over hun slechte behandeling in de Sovjetkam-
pen. Dit zorgde in het Westen voor veel verontwaardiging, 
en het was slecht voor het internationale aanzien van de 
bolsjewieken, die nog maar net aan de macht waren.

De oplossing voor deze lastige groep gevangenen werd in 
1923 gevonden in het voormalige klooster op het eiland So-
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lovjetski. Hier konden ze de politieke gevangenen isoleren, 
wat meteen een oplossing voor het pr-probleem was. Het 
eiland lag zo afgelegen en geïsoleerd dat de buitenwereld 
geen lucht zou kunnen krijgen van wat er zich afspeelde. 
Ook was het de ideale plek om ongestoord te experimen-
teren met nieuwe ideeën over gevangenschap, zoals het in-
zetten van gevangenen als dwangarbeiders voor bouw- en 
infrastructuurprojecten. Het plan was om een winstgevend 
economisch systeem te ontwikkelen op basis van dwangar-
beid. Dit principe, dat hier werd ontwikkeld en verfi jnd, zou 
later door de hele Sovjet-Unie in de goelagkampen worden 
toegepast.5

’s Avonds zitten Natasja en ik in de kleine keuken. Na het 
eten komt Ina kijken of alles in orde is en schuift  aan voor de 
thee. Ze giet de hete drank op haar schoteltje en slurpt het 
naar binnen. Zo koelt het sneller af. ‘Morgen is er een excur-
sie over het goelagverleden met een bezoek aan het goelag-
museum en overmorgen een rondleiding door het klooster.’ 
Ze geeft  ons het telefoonnummer waarmee we ons kunnen 
aanmelden. Natasja was niet van plan om een excursie over 
de goelag bij te wonen, maar omdat er morgen geen andere 
keuze is gaat ze toch mee. Ze vertelt dat ze wel interesse heeft  
in het onderwerp, maar als ik vraag wat ze van Stalin vindt, 
is haar oordeel mild. Volgens Natasja maakte vooral Lenin 
onnodig slachtoff ers. ‘Lenin was een zwakke leider,’ beweert 
Natasja. ‘Hij wist niet hoe hij orde moest houden. Hij was 
te jong en te onervaren en zorgde daarom voor chaos en 
een verschrikkelijke burgeroorlog. Hoeveel mensen zijn er 
daarbij wel niet omgekomen!’ Stalin heeft  volgens Natasja 
de fouten van Lenin hersteld. ‘Hij wilde vanuit die chaos 
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een sterk land opbouwen. Daarom moest hij met harde 
hand regeren. Anders was de Sovjet-Unie ten onder gegaan.’ 
Ik vermoed dat Natasja oplepelt wat ze vroeger op school 
heeft  geleerd. Ina knikt ook instemmend bij het verhaal 
van Natas ja: ‘Ja, zonder Stalin had de Sovjet-Unie nooit de 
grootmacht kunnen worden die ze was.’

De volgende ochtend verzamelen we ons samen met drie 
Russische toeristen bij de ingang van de massieve stenen 
kloostermuur voor de rondleiding. De gids is een vrouw 
van in de vijft ig die zich voorstelt als Anna Jakovleva. Ze 
is gekleed in een degelijke jurk met bloemmotief, heeft  het 
haar opgestoken en draagt een bril met een zwaar montuur. 
Het is een grijze dag en de miezerregen wordt steeds meer 
een echte regenbui. Anna Jakovleva leidt ons mee onder de 
kloosterpoort en begint te vertellen. Zonder enige intonatie 
in haar zinnen en zonder oogcontact te maken met de luis-
teraars ratelt ze haar verhaal af. Ik heb moeite mijn aandacht 
te houden bij deze monotone woordenstroom, maar Natasja 
en de drie Russen lijken hier geen last van te hebben en 
luisteren aandachtig. ‘Ik werk al sinds 2001 voor het goelag-
museum, dat deel uitmaakt van het klooster,’ vertelt ze. ‘Een 
deel van mijn werk is onderzoek doen naar de geschiedenis 
van het kamp. Wie hebben hier gezeten, wat zijn hun na-
men, wat is hun achtergrond en waar zijn ze daarna naartoe 
gegaan?’ Het lijken simpele vragen, maar dat blijkt in de 
praktijk niet zo te zijn. ‘Over de meeste gevangenen hebben 
we geen enkele informatie.’

Toen het kamp op Solovjetski in 1923 net in gebruik was 
kreeg de groep revolutionairen die aan de zijde van de 
bol sjewieken tegen de tsaar hadden gevochten, nog aller-
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lei voorrechten. Ze mochten de krant lezen, mannen en 
vrouwen en soms hele gezinnen verbleven bij elkaar en ze 
hadden vrij veel bewegingsvrijheid. Sommigen waren zelfs 
vrijgesteld van arbeid. Elke groep had een eigen vleugel in 
het voormalige klooster met een eigen gekozen leider en 
organisatie.6 

De gevangenen zonder revolutionaire status hadden min-
der geluk en kregen te maken met wreedheden, verwaar-
lozing, marteling, ondervoeding en executies. Hun aantal 
groeide snel. In 1923 waren het er een paar honderd en in 
1926 al zesduizend. Dit waren voor een deel gewone crimi-
nelen, maar de grootste groep bestond uit contrarevolutio-
nairen, mensen die zich tegen de revolutie zouden hebben 
gekeerd. Aristocraten, aanhangers van het Witte Leger, rijke 
mensen, buitenlanders, Russen die in het buitenland waren 
geweest, geestelijken, zogenaamde speculanten, intellectue-
len en sociaal gevaarlijke elementen.7 In de meeste barakken 
waren de leefomstandigheden buitengewoon slecht. Volle-
dig gezonde mensen veranderden in korte tijd in kreupele 
en zwakke invaliden.8 Als ze hun vaak onhaalbare werkta-
ken niet afk regen, werden ze in de winter ’s nachts achterge-
laten in het bos, in de vrieskou. Er waren speciale strafcellen 
van één meter hoog met scherpe punten die uit de wanden 
staken, waardoor je niet kon staan of leunen.9 

Ondanks de wreedheden was er in de chaotische begin-
jaren voor sommige gevangenen ook de mogelijkheid tot 
ontspanning en vermaak. In 1923 ging een door gevangenen 
georganiseerd kamptheater van start. In het eerste jaar was 
dit nog vrij amateuristisch, maar toen in 1924 een schip vol 
gevangengenomen acteurs binnenkwam, kreeg het theater 
een fl inke impuls. Ook werd er op het eiland een botanische 
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tuin aangelegd waar gevangenen experimenten uitvoerden 
met de bijzondere noordelijke fl ora. Er was een eigen, door 
gevangenen samengestelde krant en er was zelfs een Solov-
jetski-genootschap voor Plaatselijke Kennis, waar gevan-
genen met een academische achtergrond, en dat waren er 
heel wat, onderzoek deden op uiteenlopende gebieden, van 
geologie tot de productie van bakstenen.

Anna, de gids, neemt ons mee naar een oude barak vlak bij 
het klooster, waarin het museum is gevestigd. De expositie 
bestaat uit allerlei voorwerpen die op het eiland zijn gevon-
den. Van nooit verstuurde brieven van gevangenen waaruit 
de wanhoop spreekt, tot alledaagse gebruiksvoorwerpen uit 
de kampen. Een aanzienlijk deel van de expositie gaat over 
de monniken en andere gelovigen die zijn verslonden door 
het kampsysteem.

Aan de muur hangt een citaat van Naft ali Frenkel, een 
oud-gevangene die zich had opgewerkt tot de kampcom-
mandant van Solovjetski. Zijn taak was om het kamp om te 
vormen van een provisorische gevangenis die de staat geld 
kostte tot een strak georganiseerde, winstgevende organi-
satie. Het citaat luidt: ‘Je moet alles uit een gevangene halen 
in de eerste drie maanden, daarna is hij overbodig.’ Voor 
Frenkel waren gevangenen in de eerste plaats werkkrachten. 
Hij wilde hen inzetten bij grote ondernemingen zoals de 
bosbouw en het aanleggen van wegen op het vasteland in 
Karelië. 

Het kampleven werd volledig gerationaliseerd. Alles 
wat niet bijdroeg aan de productie, zoals het krantje en het 
kamptheater, werd afgeschaft . Vanaf 1925 verloren ook de 
gevangenen met een bijzondere revolutionaire status hun 
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Mijn vader belt. Hij heeft van zichzelf al een doodgravers
stem, maar nu klinkt die extra somber. Onze Fonny heeft 

een accident gehad. Eergisternacht, op zijn verjaardag. Hij ligt 
in coma op de intensieve.

‘Weten de anderen het al?’
‘Ja, ja, behalve ons Nicole. En Hildeke – die hoeft het nog 

niet te weten.’ 
Op de weg van Hasselt naar Tongeren is Fonny’s auto tegen 

een boom gevlogen en twee keer over de kop gegaan. Fonny 
was onder invloed, natuurlijk, maar dat vertelt mijn vader er 
niet bij.

‘Hier is ma,’ kan hij nog net uitbrengen voor zij hem de 
hoorn uit de hand grist. Fonny zag er zo goed uit die ochtend. 
Wel had ze ruzie met hem gemaakt. Toen het ziekenhuis bel
de, hoopte ze dat hij dood zou zijn, maar inmiddels wil ze dat 
hij erdoor komt. Als hij invalide wordt, zal ze tot het einde van 
haar leven voor hem zorgen. ‘Ik ben zo sterk als een paard,’ 
zegt ze, met een snik in haar stem. ‘Ik werk, ik jank en ik bid 
tot mijne God.’

Dan is ze weer weg. 
‘De verpleegsters hebben Fonny’s bebloede hemd meege

geven,’ vervolgt papa, een beetje geheimzinnig, ‘dat is ze in de 
bergplaats aan het wassen, in een emmer. Haar tranen drup
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pen in het water – net een mater dolorosa.’
Niet alleen met mama, ook met zijn vriendin Annie heeft 

Fonny op zijn verjaardag onenigheid gehad. Hij heeft een ruit 
van haar appartement ingegooid en kwam ’s nachts om half
twaalf thuis aan: of papa zijn bed bij Annie wilde weghalen. On
ze pa, welja, een gepensioneerde belastingontvanger van bijna 
zeventig jaar.

Het is al dagenlang zo warm dat ik de satijnen gordijnen van 
mijn Amsterdamse werkkamer dichthoud. Buiten klinkt het 
getuf van bootjes op het water. Ik kan de schaars geklede pas
sagiers rond hun geïmproviseerde tafeltjes met witte wijn en 
zoutjes dromen; de kinderen in hun oranje zwemvesten, hand
jes in het kabbelende water. Door de gordijnen valt zachtgeel 
licht de kamer binnen. Mijn tabernakel noemt Marek het. Ze 
weten dat ik me heb teruggetrokken om te schrijven, daarom 
hebben ze me waarschijnlijk niet eerder gebeld. 

Fonny zag er die ochtend helemaal niet zo goed uit, bekent 
mijn vader. Hij was met een vriend naar Holland gereden, ze
ker om drugs te kopen. Wat ze gepakt hadden weet hij niet, 
maar bij hun terugkeer deden ze allebei raar. ‘Je wordt er toch 
weemoedig van,’ zegt hij, ‘als je hem daar zo ziet liggen en 
bedenkt hoe lief hij was als kind.’

Wanneer sprak ik Fonny voor het laatst? Het moet een 
maand of vier geleden zijn. Ik was in Hasselt, mama draaide 
zijn nummer en reikte me de hoorn aan. ‘Hier, praat maar eens 
met uw broer.’ 

‘Hei Fonny, hoe is ’t?’ 
‘Stillekes.’ Zijn stem kwam van ver, alsof hij diep lag weg

gezonken in een stel kussens. Hij piepte van de astma. Zoge
naamd had hij griep of een keelontsteking, maar hij was na
tuurlijk aan het afkicken. Dat weet ik nu, al kon ik het ook toen 
wel vermoeden. Mama bracht hem soms cola en eten – had hij 
zelf de kracht niet om op te staan. Ik deed of ik van niets wist, 
wenste hem beterschap, maakte gauw een einde aan het ge
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sprek en voelde me achteraf schuldig dat ik hem zo had afge
scheept.

Moest hij halfdood op de intensieve belanden vooraleer we 
ons om hem bekommeren? Want nu hij daar ligt, snelt ieder
een toe. Onze Filip, die rechten heeft gestudeerd en zijn doc
toraatsthesis schrijft, is uit Brussel gekomen. Terwijl die al tien 
jaar niet meer met hem spreekt. Toen Filip op een zondag in 
Hasselt werd verwacht, zorgde mama ervoor dat Fonny er ook 
was. Filip gaf mama en papa een kus en negeerde zijn oudste 
broer. 

‘En Fonny?’ vroeg mama. 
‘Met dat uitschot praat ik niet.’ 
Het woord ‘uitschot’ stuitert sindsdien door het huis, vergif

tigt elk gesprek dat we met papa voeren: dat woord moet Filip 
terugnemen, als hij het niet terugneemt is hij zijn zoon niet 
meer. Filip bougeert niet. ‘Hoe moet ik hem dan noemen? Ik 
heb er echt geen ander woord voor.’

Maar gisteren zijn papa en Filip samen naar het ziekenhuis 
getogen. Ze spraken met dokters en verpleegsters, draaiden 
om Fonny heen en bekeken hem van alle kanten, zodat papa 
vrij gedetailleerd verslag kan doen: hij heeft buisjes in zijn neus 
en keel, zijn kin is genaaid, zijn rechterarm zit in het gips en 
behalve een gat in zijn kop heeft hij een drievoudige schedel
fractuur, zeven gebroken ribben en een verbrande linkerhand. 
De vlammen sloegen uit de auto toen een buurtbewoner Fon
ny na middernacht naar buiten sleepte.

Mijn vader vroeg aan de verpleegster of hij er een priester bij 
moest halen. Dat vond Filip een slimme manier om erachter te 
komen hoe ernstig Fonny’s toestand is. ‘Maar daarom vroeg ik 
het niet.’ 

Uit de bergplaats klinkt mama’s stem. 
‘Ik zal eens gaan kijken hoe het is met ma.’ Mijn vader wil er 

iets aan toevoegen, maar hij aarzelt. Ten slotte vraagt hij: ‘Zeg 
Lieve, mater dolorosa – wat vindt ge van dat beeld?’ 
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Eén ding weet ik zeker: ik moet nu niet naar Hasselt afreizen. 
Dan word ik meegezogen in een kolk van emoties en kan ik het 
schrijven wel vergeten. Maar de telefoon rinkelt voortdurend 
en als het even stil is, grijp ik zelf naar de hoorn, op zoek naar 
meer nieuws. 

De activiteiten die Fonny ontplooide! Onafgebroken scheur
de hij over Vlaanderens wegen, van zijn boerderij in constante 
verbouwing in Vliermaalroot via Maastricht en het apparte
ment van Annie naar café De Munt in Hasselt. Tussendoor 
spoelde hij telkens aan in het ouderlijk huis om te vertellen 
over zijn belevenissen. Hij was het eerst van ons allemaal thuis 
weg, maar het is hem niet bevallen daar buiten – hij zit op zijn 
tweeënveertigste nog steeds met een elastiekje aan zijn ouders 
vast.

‘En nu ga ik naar mijn lief mamake,’ zei hij die avond tegen 
zijn vrienden in De Munt. In zijn eigen huis heeft hij ook din
gen stukgeslagen, dat heeft mama gezien toen ze op inspectie 
ging. Ze heeft tegen de verpleegster, die ernaar vroeg, gezegd 
dat Fonny geen drugs gebruikt. Zou ze het zelf geloven? Ze 
wil het niet weten, ze zet tvprogramma’s over dat onderwerp 
steevast uit. Het ziekenhuispersoneel begrijpt natuurlijk wat  
er aan de hand is, volgens papa krijgt Fonny methadon omdat 
hij, boven op al zijn blessures, aan het afkicken is. Wies vertelt 
over een drugsdealer in Hasselt die aids heeft. ‘Ze moeten 
Fonny’s bloed maar gauw onderzoeken. Als hij wakker wordt, 
komt daar natuurlijk niets meer van.’ 

Van Rik, die papa soms helpt bij zijn werk voor de verzeke
ringen, hoor ik dat de koeien in de belendende wei op hol zijn 
geslagen toen Fonny’s auto tegen de boom knalde. Een drach
tige koe heeft het niet overleefd; de boer heeft aangifte ge
daan. ‘Zullen onze pa en ik wat olie op de weg gaan gieten?’ 
grapt hij. ‘Dan zeggen we dat de auto geslipt is en kan Fonny 
misschien trekken van de verzekering.’ 

Mama en papa zijn wellicht naar het ziekenhuis, want als ik 
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hen ’s avonds bel, hoor ik de plechtige stem van onze Filip zeg
gen: ‘Hallo, dit is het antwoordapparaat van meneer en me
vrouw Joris. Wij zijn op dit ogenblik niet thuis, maar u kunt…’ 
Nooit geweten dat ze zo’n ding hadden. Filip blijkt het goed
koop op de kop te hebben getikt. 

Wies meldt tussen alles door dat ze een Olivier Strellipakje 
heeft gekocht voor een bruiloft waar ze binnenkort naartoe 
moet. Oranje – heel mooi. En dat ze haar gezicht eens goed 
heeft laten masseren. 

Als ik in bed lig, is het voor het eerst stil om me heen. In 
gedachten rij ik over de nachtelijke baan van Hasselt naar Ton
geren en doemt de auto in het halfduister voor me op. Daar 
ligt ons Fonnyke, ingeklemd tussen het stuur en de stoel, be
wusteloos, stijf van de drugs, zijn hand in het gloeiende koel
water van de radiator. Die hand, die lag daar dus te stoven. Net 
als de bleke kippenklauwen die ik laatst bij de chinees zag. Van 
die gedachte krijg ik het zo benauwd dat ik opsta. 

Op de vensterbank van mijn werkkamer zit ik een tijdlang te 
kijken naar de auto’s die op de kade schuin aan de overkant 
cruisen voor de roodverlichte vitrines. Dat doe ik altijd als ik 
niet kan slapen; de mysterieuze nachtelijke bedrijvigheid brengt 
me tot rust.

‘Wat lag je te piepen,’ zegt Marek de volgende ochtend.
‘Hoe dan?’ 
Hij doet het na – daar is hij heel goed in. Zo piepen water

hoentjes op het water voor mijn raam als ze in nood zijn. 
Wanneer ik die middag naar boven ren om verslag uit te 

brengen van het zoveelste telefoongesprek, zegt Marek: ‘Als ik 
jou was zou ik alles opschrijven.’

‘Wat dan?’
‘Wat ze zeggen. Straks ben je het allemaal vergeten.’ 
Ik ben verbaasd. Doorgaans is Marek niet zo gesteld op mijn 

familieperikelen en al helemaal niet op de blinde obsessie waar
mee ik me erop stort. ‘Waarom zou ik het willen onthouden?’
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‘Je weet nooit waar het goed voor is. Doe maar – anders heb 
je later spijt.’

Na enige aarzeling open ik op mijn computer een document 
dat ik ‘Fonny’ noem en begin ik notities te maken. Niet alleen 
over wat er die dagen gebeurt, maar gaandeweg ook over din
gen die vroeger zijn voorgevallen. 

En wie is er opgedoken aan het bed van Fonny? Zijn vriendin 
Annie, met wie hij die avond ruzie had. Ze had een zilveren 
kettinkje met een kruisje voor zijn verjaardag gekocht. Dat 
had ze hem vanwege de ruzie niet gegeven, maar nu heeft ze 
het meegebracht en boven zijn bed gehangen. 

Het commentaar is niet van de lucht.
‘Zeg, ehm, die Annie, wat is dat voor iemand.’
‘Volgens mij is ze zwakbegaafd.’
‘Hij heeft haar ontmoet bij het Centrum voor Alcohol en 

andere Drugproblemen – dan weet je het wel. Ze heeft haar 
man en vier kinderen voor hem verlaten.’

‘Het is een kettingrookster, haar mond stinkt als een asbak.’ 
Dat is onze Filip, die zijn thesis voor de tweede keer in de steek 
heeft gelaten om naar Hasselt te rijden. ‘Ze heeft het alleen 
maar over zichzelf. “Gelukkig zat ik niet in die auto, anders 
was ik zeker dood geweest” – dat soort praat.’ Hij maakte haar 
er fijntjes op attent dat Fonny vermoedelijk geen ongeluk had 
gehad als zij naast hem had gezeten. ‘Maar luisteren doet ze 
niet, ze tettert aan één stuk door, net een wasserettemadam.’ 

‘Waarom heeft ze zijn was dan niet gedaan?’ vraagt Wies, 
die dichtbij woont en elke avond na haar werk even langs thuis 
gaat. ‘Ons ma heeft bergen vuile kleren in zijn huis gevonden. 
Ze heeft al zeven machines gedraaid. Allemaal merkkleding, 
de wasdraad hangt vol – gelukkig schijnt de zon.’ 

En terwijl mama zijn was doet, dringt het langzaam tot haar 
door dat Fonny een verslaafde is, en zij de moeder van een 
verslaafde. 
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Het komt door een vroegere vriend, zegt papa, die heeft 
hem aan de zware middelen geholpen, dat heeft Fonny hem 
zelf verteld. Alsof hij die vriend daarvoor nodig had. Fonny 
bracht trouwens ook jongens aan de drugs. Moeten hun ou
ders hem dat soms verwijten? Maar dat zeg ik niet, anders 
gooit mijn vader gegarandeerd de hoorn op de haak. Hij is in
telligent, hij heeft Grieks en Latijn gehad op school, hij volgt 
het nieuws, houdt van Willem Elsschot en Jacques Brel en 
weet alles over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar op 
het gebied van drugs en de toestand van zijn oudste zoon is hij 
niet slim.

Hij betreurt het dat Fonny weg is bij zijn vorige vriendin 
Christiane. Die was sterk, in haar tijd had hij veel minder last 
van hem. Maar Fonny heeft Christiane na een knetterende  
ruzie weggejaagd en zelfs nog een koekenpan achter haar aan 
gegooid. Gelukkig heeft hij in Vliermaalroot geen buren, an
ders waren die vast gaan klagen en was de politie eraan te pas 
gekomen. 

Mijn vader hoopt heimelijk dat dit ongeluk Fonny en Chris
tiane zal herenigen. Ze hebben tenslotte een kind samen. ‘Fon
ny heeft allang spijt,’ zegt hij, ‘vooral van die koekenpan.’ Dat 
Christiane hoogzwanger is van haar nieuwe vriend is hij ge
makshalve vergeten.

Annie heeft haar hart uitgestort bij Rik. Fonny had op zijn 
verjaardag speed gespoten, ze heeft Rik een hele doos met 
spuiten laten zien. Fonny kwam vaak in gezelschap van andere 
drugsverslaafden naar haar toe – moest zij hen naar Maastricht 
rijden, waar ze op haar hoge hakken door een halfdonkere jun
kieloods laveerde om niet in de spuiten te trappen. Ze sloegen 
haar omdat ze geld van haar wilden, maar dat gaf ze niet, ze 
verstopte het in haar schoen. Waarna ze geen eten kon kopen 
omdat ze zogenaamd geen geld had. ‘Fonny jaagde alles er
doorheen,’ zei ze, ‘hij zat zo aan de speed en was soms zo moe 
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dat ik hem met een lepel moest voeren.’ 
Kent Annie hem zo slecht of denkt ze dat hij niet meer wak

ker wordt? Ze lijkt de argeloosheid zelve, blij een gehoor te 
hebben gevonden, eindelijk haar verhaal te kunnen doen. Ik 
hou mijn hart vast voor het moment waarop Fonny ontdekt dat 
ze al zijn geheimen rondbazuint.

‘Als ik ooit een accident heb, moet je foto’s maken van de 
auto,’ heeft Fonny gezegd. Daarom is Annie naar de garage 
gegaan waar het wrak naartoe is gesleept en heeft het van alle 
kanten gefotografeerd. Maar ze is vergeten de dop van de lens 
te halen, waardoor haar missie mislukt is. 

Ze is een kaarsje gaan branden bij het Heilig Paterke van 
Hasselt. Nu zal alles wel goed komen, denkt ze. 

‘Ze waren niet getrouwd en ze woonden ook niet wettelijk 
samen,’ zegt papa, ‘dus dat kaarsje telt niet.’ 

En onze Fonny ligt daar maar. Zo lang is hij nog nooit stil 
geweest. Niet alleen Annie, ook de anderen praten er onder
tussen op los en proberen wat stuk is weer heel te maken. Papa 
is boos dat Wies tegen de dokter het woord ‘drugs’ in de mond 
heeft genomen. Ze moet onze familie niet over straat dragen. 
Als het in Fonny’s dossier terechtkomt, zou dat hem in de toe
komst kunnen beletten een betrekking te vinden. Een betrek
king, welja!

‘Jazeker, een betrekking,’ zegt de man van ons Aline, die 
ingenieur is bij een Amerikaans bedrijf. ‘Werken op een kan
toor, van negen tot vijf, dat zou Fonny goeddoen.’ 

‘Fonny’s omgeving moet geëvacueerd worden,’ zegt Rik. Hij 
is personeelschef en heeft in barre tijden de neiging ingewik
kelde woorden te gebruiken. 

‘Wat betekent dat?’ 
‘De Hasseltse drugsgebruikers die Fonny opstookten, moe

ten vastgezet worden.’ 
‘En wie gaat dat doen?’

14

AC_JORIS_(neerpelt)_bw_v13.indd   14 17-08-18   08:28



‘De politie, natuurlijk.’ 
‘Hmm…’
‘Desnoods doe ik het zelf.’
‘Jij?’
‘Ja, ik. Ik vermoord ze.’
Onze Rik! Als zijn omgeving geëvacueerd is, zou Fonny een 

antiekzaak kunnen beginnen, heeft hij bedacht. Want antiek, 
daar weet Fonny het een en ander van sinds hij met meubels op 
de zondagse vroegmarkt in Tongeren heeft gestaan. Iets ver
kopen kan hij als geen ander, met zijn fijne praatjes. Rik wil 
Fonny wel geld lenen, om te starten. ‘Een houtatelier is ook 
geen slecht idee,’ filosofeert hij. ‘Mijn zolder moet opgeknapt 
worden, misschien is die geschikt als eerste project?’

Ik wil mijn gedachten bij het schrijven houden, maar betrap 
mezelf er steeds vaker op dat ik ronddwaal in het landschap 
van mijn jeugd, in dat grote domein aan het Kempisch kanaal 
in Neerpelt waar wij allen samen waren. Op het gazon tussen 
onze witte villa en bomma’s huisje had papa een chalet laten 
bouwen. Daar repeteerde Fonny met The Reborns tot alle rui
ten beslagen waren en er achter die ramen zo’n kabaal klonk 
dat het was alsof het chalet zich van het zompige gras zou los
maken en als een mistig ruimteveer ten hemel zou stijgen. 

Wies liep op een avond naar huis en zag door de beukenhaag 
dat zich in de tuin een menigte had verzameld. Ze dacht dat er 
iets ergs was gebeurd – tot ze het gebonk in het chalet hoorde. 
Een tijdlang bleef ze door de haag turen, verwonderd over de 
toeloop die Fonny met zijn band had veroorzaakt.

Wanneer Fonny niet repeteerde, mochten wij ook in het 
chalet komen. Er stond een jukebox waarin je vijf frank moest 
gooien: terwijl de plaat uit de rij werd getild, viel het geldstuk 
in het retourbakje. Tot iemand weer eens met die vijf frank aan 
de haal ging. 

The Reborns traden op in dancings en cafés aan weerszijden 
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van de grens, gekleed in witte hemden met zwartomrande ru
ches. Fonny was zestien, hij droeg zijn haar in een kuif en ach
ter zijn flaporen. Ik zat op kostschool en liep in het weekend 
thuis te zingen, in de hoop dat Fonny me zou opmerken en 
uitnodigen voor een repetitie in het chalet. 

Plotseling was hij weg bij The Reborns en repeteerde hij 
wekenlang in zijn eentje voor een zangwedstrijd. De halve fa
milie vergezelde hem op een zondagmiddag naar de verduis
terde volkszaal, waar het rook naar verschaald bier. De jury 
zetelde achter een tafel met een wit damasten kleed dat gaande 
de wedstrijd steeds natter werd van de condens die van de be
dauwde glazen bier droop. Loom schuifelden paartjes over de 
dansvloer. Fonny zong ‘Crying Time’ van Ray Charles, zo 
smartelijk mooi – ik kon met moeite mijn tranen bedwingen. 
Hij was de beste, dat vonden we allemaal, mijn vader voorop. 
De gezichten van de juryleden stonden strak, er viel niets van 
af te lezen. 

Hij won die middag niet, zelfs geen troostprijs. 
Dat was het einde van de repetities in het chalet. Wij staken 

nog menigmaal het vijffrankstuk in de jukebox en sliepen er 
zelfs een enkele keer, opgewonden omdat het hele dorp in zijn 
eigen bed lag terwijl wij de takken van de bomen over het golf
platen dak hoorden strijken, door het open raampje het versge
maaide gras konden ruiken en de ganse nacht lang beschenen 
werden door het raadselachtige licht van de jukebox. 

Tot ook wij interesse in het chalet verloren. Iemand vertelde 
ons over de Nul Komma Nul, waar visnetten aan het plafond 
hingen. Onder leiding van Fonny gingen we erop af. Hij had 
zijn weg al gevonden naar de rode en gele libanon die in de 
White Horse in Eindhoven werd verkocht en had me de in 
zilverpapier verpakte hasj laten ruiken. Ik probeerde die geur 
vast te houden – op kostschool rook het op maandagochtend 
naar koeienmest.

Bij de ingang van de Nul Komma Nul zei Fonny: ‘Als er 
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problemen zijn, jullie weten me te vinden: ik sta bij de bar.’ In 
het halfdonker onderscheidde ik versleten autobanken, lage ta
fels met druipkaarsen, een doormidden gezaagde Amerikaanse 
slee rechtop tegen de muur. Op een van die autobanken zou ik 
voor het eerst gekust worden. 

In gezelschap van onze nieuwe vrienden zwierven we door 
het Dommelhof, ontdekten de Matty’s Club en dancing Iris. 
Op de terugweg gingen we langs Piet Friet of langs frituur Ma
rianne tegenover de kerk, waar we friet bestelden en wachtten 
tot Marianne met haar lijzige stem vroeg: ‘Mèt mayonèèèèès?’ 

Het was de zomer waarin mijn geordende wereld van eerste 
tot plechtige communie openscheurde; daarna viel hij nooit 
meer terug in de plooi, hij zou voor altijd blijven kieren. Het 
chalet werd een opslagplaats van rommel. De zijdeur ging niet 
meer dicht, zwerfkatten jongden in de bedden waarin wij kort 
daarvoor nog hadden geslapen en lieten grillige landkaarten 
van lichtrood bloed achter op de lakens; de lucht van vocht en 
kattenpis walmde ons tegemoet als we tollend van het bier 
thuiskwamen.

‘Fonny had nooit met de muziek moeten stoppen,’ zegt papa, 
‘hij was zo goed op weg.’ De schuldigen zijn ons welbekend: 
dat zijn de besnorde juryleden achter het damasten tafelkleed 
in de verduisterde volkszaal, die geen oog hadden voor zijn 
talent.

Jennifer heeft huilend gebeld om te vragen of haar vader dood 
was. Haar moeder Christiane bracht haar samen met haar 
nieuwe vriend naar het ziekenhuis. Filip had zich voor de deur 
geposteerd zodat die niet mee naar binnen zouden glippen. 
‘Want nieuwsgierigen hebben daar niets te zoeken.’ 

Toen Filip haar de wachtkamer aanwees, nam Christiane 
hem onderzoekend op. ‘Gij zijt anders dan Fonny, hè?’ Filip 
sloeg een arm om Jennifer heen en troonde haar mee. ‘Je moet 
niet schrikken als je hem ziet,’ waarschuwde hij. Gedwee liep 
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ze naast hem, tersluiks naar hem opkijkend. ‘Gij heet Filip, 
hè?’ 

Mama en Annie waren er ook. Jennifer staarde in stilte naar 
haar geblesseerde vader en vroeg vervolgens aan niemand in 
het bijzonder: ‘Is de auto kapot?’ Waarop ze begon te huilen en 
tot Filips verbazing riep: ‘Nu hebben we geen auto meer!’ 
Door haar tranen heen zei ze ook nog dat Fonny haar geld 
schuldig was. 

‘Die hoeft niet meer op bezoek te komen,’ bitste Annie na 
afloop. Daar heeft Annie niets over te zeggen, vindt papa.

Op de gang riep Christiane tegen mama iets over drugs. 
Haar vriend voegde eraan toe dat het ongeluk Fonny’s eigen 
schuld was. Het draaide uit op geschreeuw, midden op de in
tensieve. Mama liep kwaad weg en weet daardoor niet hoe het 
gesteld is met Fonny – dat zou de verpleegster haar nog vertel
len.

Om zich te ontspannen heeft mama daarna een ritje ge
maakt naar Vliermaalroot en een pan met stukjes kip in ’t vet 
meegenomen voor Fonny’s hond Queen. ‘Wie had dat ver
wacht,’ zegt papa, ‘ze houdt ineens van honden.’ Volgens Filip 
is het een grote vieze bouvier, maar ook hij heeft al twee blik
jes hondenvoer gekocht.

Ons Nicole in Spanje is nu ook op de hoogte. ‘Misschien 
wordt onze Fonny door dit accident wel herboren,’ zegt ze. 
Daarvoor moet je in Spanje zitten, denk ik, om dat te geloven.

Filip nam in Brussel examen af van zijn studenten en pauzeer
de even om zijn antwoordapparaat te beluisteren. ‘Ja Filip, 
slecht nieuws,’ hoorde hij papa zeggen. Zijn hart sloeg over, hij 
dacht dat het zover was. Maar papa meldde alleen dat Fonny 
wakker was geworden en alle draden had losgetrokken. Zijn 
bloeddruk was daardoor zozeer gedaald dat hij in levensgevaar 
verkeerde en ze besloten hadden hem te laten bedienen. Fonny 
had heel hard Annies naam geroepen. Volgens de dokter ging 
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hij terug naar het moment van het ongeluk, dacht hij dat hij in 
de auto zat. 

‘Ik hoop dat hij het overleeft,’ zegt Filip, ‘al is het maar om
dat mama en papa anders zoveel verdriet zouden hebben.’ 

Fonny’s toestand is nog steeds kritiek, maar hij beweegt zijn 
lippen als hij iets hoort bij zijn bed en is nu soms wakker. Hij 
heeft een oogje gepinkt naar Wies – of verbeeldde ze zich dat? 
Eerst met zijn ene oog, dan met zijn andere. Zijn gebroken rib
ben drukken op zijn longen, waardoor het is alsof hij astma 
heeft. Dat trachtte hij Annie vanmiddag duidelijk te maken. 

Annie zit als een ceremoniemeesteres aan zijn bed, neemt de 
telefoon op, informeert iedereen over de laatste ontwikkelin
gen en coördineert het in en uitgaande bezoek. Ze is al hele
maal thuis in het ziekenhuis, rijdt de kar met vuile lakens van 
de afdeling naar het washok en maakt ommetjes met de bejaar
den. 

Ons Aline is inmiddels ook bij Fonny geweest en moest erg 
huilen. ‘Zijn mond hangt scheef, hij ziet er heel zielig uit,’ zegt 
ze. Hij trappelde met zijn voeten, waarop Annie die begon te 
masseren. ‘Dat moest ik vroeger ook doen als hij aan het afkic
ken was,’ legde ze uit. Fonny’s lippen bewogen verkrampt. ‘O 
kijk eens, hij wil precies iets zeggen,’ riep Annie verrast. Vol
gens Aline probeerde hij haar aan het verstand te brengen dat 
ze haar mond moest houden.

Na het bezoek kreeg Aline zulke hevige hartkloppingen dat 
ze niet terug durfde te rijden naar Antwerpen. Ze blijft thuis 
slapen en belt me stiekem vanuit papa’s bureau. Haar man 
vindt het maar niks dat de hele familie rond Fonny’s bed zit. 
Terwijl papa zegt dat wij ons nooit iets van Fonny hebben aan
getrokken, dat hij daardoor in het ziekenhuis is beland.

Annie mag van Rik wel bij hem logeren; hij is bang dat Fon
ny’s drugsvrienden haar iets zullen aandoen als ze horen wat 
zij over hen vertelt. Daar moet Filip om lachen: onze Rik met 
zijn detectiveverhalen.
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‘Wat denk je?’ vraag ik aan Marek. ‘Wordt het geen tijd om 
naar Hasselt te gaan?’ 

‘Misschien wel, ja.’
‘Ga je mee?’
‘Als ik in je buurt mag blijven en je een schop geven zodra je 

je misdraagt.’ 
Hij kent me. Voor ik het weet heb ik papa iets voor de voeten 

gegooid wat hij niet wil horen en vlieg ik op mijn bezem door 
het huis. Hij heeft het vaak genoeg meegemaakt, wij bezondi
gen ons er allemaal aan. Ook ik, ja. Ik ben daar wel vandaan 
gegaan, maar ik ben niet ongehavend uit de strijd gekomen.
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Het kinderuurtje

‘Juff rouw Armstrong? Juff rouw Armstrong, hoort u mij?’
Ze hoorde hem, hoewel ze niet scheen te kunnen antwoorden. Ze 

was zwaar beschadigd. Kapot. Ze was aangereden door een auto. 
Het kon haar eigen schuld zijn geweest, ze was afgeleid geweest – 
ze had zo lang in het buitenland gewoond dat ze waarschijnlijk de 
verkeerde kant op had gekeken toen ze in de schemering van hartje 
zomer Wigmore Street overstak. Tussen duisternis en licht.

‘Juff rouw Armstrong?’
Een agent? Of iemand van een ambulance. Een offi  ciële fi guur, 

iemand die in haar tas moest hebben gekeken en iets had gevon-
den waar haar naam op stond. Ze was naar een concert geweest 
– Sjostakovitsj. De strijkkwartetten, alle vijft ien, die in de Wigmore 
Hall werden geserveerd in porties van drie per dag. Het was woens-
dag – het zevende, achtste en negende. De rest zou ze nu waarschijn-
lijk missen.

‘Juff rouw Armstrong?’
In juni 1942 was ze in de Royal Albert Hall geweest voor de con-

certpremière van de zevende symfonie, de Leningrad. Een man die ze 
kende had een kaartje voor haar geregeld. De zaal was afgeladen vol 
en er heerste een geestdrift ige, indrukwekkende sfeer – het had net 
geleken of ze een waren met de mensen die werden belegerd. En ook 
met Sjostakovitsj. Ze hadden collectief hun hart voelen opzwellen. 
Heel lang geleden. Nu zonder enige betekenis.
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De Russen waren hun vijanden geweest en toen waren ze hun 
bondgenoten, en daarna waren ze weer vijanden. De Duitsers net 
zo – de grote vijand, de ergste van allemaal, en nu waren ze onze 
vrienden, een van de pijlers van Europa. Wat was het allemaal een 
verspilde energie. Oorlog en vrede. Vrede en oorlog. Er zou nooit 
een eind aan komen.

‘Juff rouw Armstrong, ik doe alleen even deze kraag om uw nek.’
Ze merkte dat ze aan haar zoon dacht. Matteo. Hij was zesentwin-

tig, het gevolg van een korte verhouding met een Italiaanse musicus 
– ze had jarenlang in Italië gewoond. Juliets liefde voor Matteo was 
een van de overweldigende wonderen van haar leven geweest. Ze 
maakte zich zorgen over hem – hij woonde in Milaan samen met 
een meisje dat hem ongelukkig maakte en daar had ze over lopen 
tobben toen de auto haar aanreed.

Liggend op het wegdek van Wigmore Street, aan alle kanten om-
ringd door bezorgde omstanders, wist ze dat hier geen uitweg uit 
was. Ze was pas zestig, hoewel ze vermoedelijk lang genoeg had 
geleefd. Toch leek het allemaal ineens net een illusie, een droom die 
iemand anders was overkomen. Wat was het bestaan toch vreemd.

Er zou een koninklijk huwelijk plaatsvinden. Op ditzelfde moment, 
terwijl zij op het Londense plaveisel lag met deze aardige vreemde 
mensen om haar heen, werd ergens verderop een maagd klaarge-
maakt voor haar off er, om de behoeft e aan pracht en praal te bevre-
digen. Overal hingen Britse vlaggen. Het stond buiten kijf dat ze 
thuis was. Eindelijk.

‘Dit Engeland,’ mompelde ze.
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Meneer Toby! Meneer Toby!

Juliet dook op uit de ondergrondse en liep Great Portland Street 
door. Toen ze op haar horloge keek, zag ze dat ze verrassend laat was 
voor haar werk. Ze had zich verslapen, het gevolg van een late avond 
in de Belle Meunière in Charlotte Street met een man die met het 
verstrijken van de avond steeds minder interessant was gebleken. 
Uit willoosheid – of misschien verveling – was ze aan tafel blijven 
zitten, hoewel de specialiteiten van het huis, Viande de boeuf Diane en 
Crêpes Suzette, hadden geholpen.

De ietwat glansloze man met wie ze zat te eten was een architect 
die zei dat hij bezig was ‘het naoorlogse Londen te herbouwen’. ‘Hele-
maal in je eentje?’ had ze nogal onaardig gevraagd. Ze had hem een – 
korte – kus toegestaan toen hij haar na afl oop van de avond in de taxi 
had laten stappen. Eerder uit beleefdheid dan uit begeerte. Hij had 
per slot van rekening het etentje betaald, en ze was onnodig gemeen 
tegen hem geweest, hoewel hem dat kennelijk niet was opgevallen. 
De hele avond had haar nogal korzelig gemaakt. Ik ben een teleurstel-
ling voor mezelf, dacht ze toen Broadcasting House in zicht kwam.

Juliet was producer bij de schoolradio, en toen ze Portland Place 
naderde merkte ze dat haar stemming versomberde bij het vooruit-
zicht van de saaie dag die voor haar lag: een afdelingsvergadering 
met Prendergast, gevolgd door een opname van Vroegere levens, een 
serie die ze onder haar hoede had genomen omdat Joan Timpson 
werd geopereerd. (‘Niets ernstigs, liefj e.’)
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De schoolradio had onlangs moeten verhuizen uit de kelder van 
Film House in Wardour Street en Juliet miste de vervallen losban-
digheid van Soho. De bbc had geen ruimte voor hen in Broadcasting 
House, dus waren ze gestald aan de overkant van de straat op num-
mer 1 en staarden ze, niet zonder afgunst, naar hun moederschip, 
de grote, veeldekkige oceaanreus van Broadcasting House, waar de 
oorlogscamoufl age inmiddels af was geboend en dat zijn boeg een 
nieuw decennium en een onbekende toekomst binnendreef.

In tegenstelling tot het onophoudelijke va-et-vient aan de over-
kant van de straat was het rustig in het gebouw van de schoolradio 
toen Juliet naar binnen ging. Door de karaf rode wijn die ze met 
de architect had gedronken had ze een heel duf hoofd en het was 
een opluchting om niet te hoeven deelnemen aan de gebruikelijke 
uitwisseling van ochtendbegroetingen. Het meisje van de receptie 
keek nogal nadrukkelijk naar de klok toen ze Juliet de deur door zag 
komen. Het meisje had een verhouding met een producer van de 
World Service en scheen te denken dat ze daardoor brutaal mocht 
zijn. Bij de schoolradio kwamen en gingen de meisjes van de re-
ceptie in een verrassend tempo. Juliet verbeeldde zich graag dat 
ze werden opgegeten door een of ander monster – misschien door 
een Minotaurus in het doolhofachtige inwendige van het gebouw 
– hoewel ze in feite gewoon werden overgeplaatst naar een meer 
aanlokkelijke afdeling aan de overkant van de straat in Broadcasting 
House.

‘De Circle Line had vertraging,’ zei Juliet, hoewel ze niet echt vond 
dat ze het meisje een verklaring, al dan niet waar, verschuldigd was.

‘Alweer?’
‘Ja, de verbinding op die route is heel slecht.’
‘Klaarblijkelijk.’ (De onbeschaamdheid van die meid!) ‘De verga-

dering van meneer Prendergast is op de eerste verdieping,’ zei het 
meisje. ‘Die is vast al begonnen.’

‘Ja, vast.’

‘Een dag uit het arbeidzame leven,’ zei Prendergast enthousiast 
tegen de rompgroep die zich om de tafel had geschaard. Diverse 
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mensen, viel Juliet op, waren weggebleven. Prendergasts vergade-
ringen vereisten een zeker uithoudingsvermogen.

‘Aha, juff rouw Armstrong, daar bent u,’ zei Prendergast toen hij 
haar in de gaten kreeg. ‘Ik begon al te denken dat we u kwijt waren.’

‘Maar nu ben ik weer terecht,’ zei Juliet.
‘Ik verzamel nieuwe ideeën voor programma’s. Een bezoek aan de 

smid in zijn smidse bijvoorbeeld. Van die onderwerpen die kinderen 
interesseren.’

Juliet kon zich niet herinneren dat ze als kind ooit geïnteresseerd 
was geweest in een smidse. Of dat ze dat nu was.

‘De natuur in met een herder,’ hield Prendergast vol. ‘Misschien 
in de lammertijd. Alle kinderen houden van lammetjes.’

‘Zit er niet genoeg over het boerenbedrijf in Voor plattelandsscho-
len?’ vroeg Charles Loft house. Charles had ‘op de planken gestaan’ 
tot zijn been in 1941 was weggevaagd door de bom in het Café de 
Paris en hij helemaal niet meer kon staan. Nu had hij een kunstbeen 
dat je nooit zou aanzien voor een echt been. Daardoor was iedereen 
aardig tegen hem, hoewel er niet echt een reden voor was om dat te 
zijn, want hij was humeurig van aard en het viel te betwijfelen of hij 
was opgeknapt van het verlies van een been. Hij was de producer van 
de serie De club van ontdekkingsreizigers. Juliet kon niemand bedenken 
die daar minder geschikt voor was.

‘Maar iedereen vindt lammetjes leuk, niet alleen plattelandskin-
deren,’ protesteerde Prendergast. Hij was algemeen programmadi-
recteur en dientengevolge behoorden ze allemaal op een of andere 
manier tot zijn kudde, nam Juliet aan. Tijdens het praten tuurde hij 
vaag naar de bovenkant van het keurig geschoren hoofd van Daisy 
Gibbs. Er mankeerde iets aan zijn ogen – een gasaanval tijdens de 
Eerste Wereldoorlog – en het lukte hem zelden iemand recht aan te 
kijken. Hij was een toegewijde methodist en een lekenprediker met 
een pastorale ‘roeping’, zoals hij Juliet had toevertrouwd bij een pot 
akelig slappe thee in de kantine toen ze zes maanden geleden van 
Het kinderuurtje in Manchester was teruggekeerd naar Londen en was 
begonnen bij de schoolradio. ‘U begrijpt vast wel wat het betekent 
om een roeping te hebben, juff rouw Armstrong.’
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‘Ja, meneer Prendergast,’ had Juliet gezegd, omdat dat antwoord 
een stuk eenvoudiger leek dan ‘nee’. Dat wist ze uit ervaring.

Ze probeerde te bedenken aan wat voor hond hij haar deed den-
ken. Een boxer misschien. Of een Engelse buldog. Verfrommeld en 
nogal treurig. Hoe oud was Prendergast? vroeg Juliet zich af. Hij zat 
al sinds mensenheugenis bij de bbc, was erbij gaan werken in de 
pioniersfase, toen de omroep onder Reith nog in de kinderschoenen 
stond en was gevestigd in Savoy Hill. De schoolradio was Prender-
gast heilig – kinderen, lammetjes, enzovoorts.

‘Het probleem met Reith was natuurlijk,’ zei hij, ‘dat hij niet echt 
wilde dat de mensen van de radio genóten. Hij was ontzettend 
puriteins. Mensen moeten genieten, vindt u ook niet? We moeten 
allemaal een vreugdevol leven leiden.’

Prendergast was blijkbaar in gedachten verdiept – peinsde over 
vreugde, of eerder het gebrek eraan, veronderstelde Juliet – maar na 
een paar seconden leek hij zich te vermannen door even een schud-
dende beweging te maken. Een buldog, geen boxer, concludeerde 
ze. Woonde hij alleen? vroeg ze zich af. Prendergasts burgerlijke 
staat was onduidelijk en interesseerde blijkbaar niemand genoeg 
om hem ernaar te vragen.

‘Vreugde is een bewonderenswaardig doel,’ zei Juliet. ‘Volstrekt 
onbereikbaar uiteraard.’

‘O lieve deugd. Wat een cynisme bij iemand die zo jong is.’
Juliet mocht hem, maar ze was misschien de enige. Ze trok een 

bepaald type oudere mannen aan. Die leken haar op een of andere 
manier verder te willen ontwikkelen. Juliet was bijna dertig en vond 
niet dat er nog veel te ontwikkelen viel. Daar had de oorlog al voor 
gezorgd. 

‘Naar zee met de vissers,’ opperde iemand – Lester Pelling. Hij 
deed Juliet denken aan een van de ongelukkige jonge oesters van 
Lewis Carroll, belust op nieuw vertier. Hij was jongste technicus, pas 
zeventien, had nog maar net de baard in de keel gehad. Waarom was 
hij op deze vergadering?

‘Precies.’ Prendergast knikte minzaam.
‘Mijn vader was…’ begon Lester Pelling, maar hij werd afgebroken 
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door een volgend joviaal ‘precies’ van Prendergast, die zijn handen 
ophief in een gebaar dat eerder aan de paus dan aan John Wesley 
deed denken. Juliet vroeg zich af of ze ooit zouden weten wat de 
vader van Lester Pelling was. Visser, oorlogsheld, gek? Edelman, 
bedelman, dokter, pastoor?

‘Alledaagse verhalen van plattelandslui, dat idee,’ zei Prender-
gast. Wist hij dat Beasley van bbc Midlands aan een concept werkte 
voor een serie volgens dat principe? Een soort informatieprogram-
ma voor de landbouw dat vermomd was als fi ctie, ze had het horen 
omschrijven als ‘Biggles gaat boeren’. (Wie zou daar in vredesnaam 
naar willen luisteren?) Juliet was een beetje nieuwsgierig. Was 
 Prendergast de ideeën van anderen aan het stelen?

‘Werken in een katoenfabriek,’ zei Daisy Gibbs behulpzaam. Ze 
keek Juliet even aan en glimlachte. Ze was de nieuwe jongste pro-
gramma-assistent, kersvers van Cambridge en bekwamer dan strikt 
noodzakelijk was. Ze had iets geheimzinnigs wat Juliet nog moest 
doorgronden. Net als Juliet had Daisy geen onderwijsbevoegdheid. 
(‘Geen nadeel,’ had Prendergast gezegd, ‘absoluut niet. Wellicht 
juist het tegenovergestelde.’)

‘O nee, juff rouw Gibbs,’ zei Prendergast. ‘Het Noorden zal de 
industrie opeisen, of niet, juff rouw Armstrong?’ Juliet werd be-
schouwd als hun expert in alle noordelijke aangelegenheden, aan-
gezien ze vanuit Manchester bij hen was gekomen.

Toen de oorlog voorbij was en haar land, in de gedaante van de 
geheime dienst, zei dat het haar niet meer nodig had, was Juliet 
overgestapt naar de andere grote nationale reus en was ze aan een 
carrière bij de omroep begonnen, hoewel ze het nog steeds, na vijf 
jaar, geen carrière vond, het was gewoon iets wat ze toevallig deed.

De bbc-studio’s in Manchester bevonden zich boven een bank in 
Piccadilly. Juliet was aangenomen als Omroepster. Met een hoofd-
letter. (‘Een vrouw!’ zei iedereen, alsof ze nog nooit een vrouw 
hadden horen spreken.) Ze had nog nachtmerries over de continu-
iteit – de angst om een stilte te laten vallen, door de piepjes heen 
te praten of domweg geen woorden meer te hebben. Het was geen 
baan voor bangeriken. Ze had dienst gehad toen er op een avond een 
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noodbericht van de politie was binnengekomen – af en toe werd er 
iemand gevaarlijk ziek en moest er dringend een familielid worden 
opgespoord. Bij deze gelegenheid werd er gezocht naar iemands 
zoon, ‘die zich vermoedelijk ophoudt in de omgeving van Winder-
mere’ toen er ineens een kat verscheen in de studio (een voormalige 
bezemkast). De kat, een rode – dat was volgens Juliet de ergste soort 
kat – was op het bureau gesprongen en had haar gebeten – heel fel, 
waardoor ze onwillekeurig een gilletje van pijn had geslaakt. Vervol-
gens was hij over het bureau gaan rollen, waarna hij zijn snuit langs 
de microfoon had gewreven terwijl hij zo hard aan het spinnen was 
dat alle luisteraars moesten hebben gedacht dat er een panter los-
liep in de studio, een dier dat bijzonder zelfvoldaan was omdat het 
een vrouw had gedood.

Uiteindelijk greep iemand het rotbeest bij zijn nekvel en rukte het 
weg. Juliet niesde zich door de rest van de mededeling heen en zette 
Die Forelle van Schubert vervolgens verkeerd klaar.

‘Volharding’ was het parool bij de omroep. Juliet had het Hallé 
Orchestra eens aangekondigd – Barbirolli die de Pathétique van 
Tsjaikovski dirigeerde – en had een vreselijke bloedneus gekre-
gen toen ze net begon met: ‘Dit is de Northern Home Service.’ Ze 
had moed geput uit de herinnering dat ze in 1940, toen ze naar de 
nieuwsuitzending van negen uur had geluisterd, eens een bom op 
de radio had horen ontploff en. (O, verdraaid nog aan toe, had ze 
gedacht, niet de bbc.) De nieuwslezer, Bruce Belfrage, had even 
gezwegen – er klonk het gebruikelijke vreselijke kabaal dat een 
bom veroorzaakt – en toen was net een fl auwe stem te onderschei-
den die zei: ‘Alles in orde’, waarna Belfrage was verdergegaan alsof 
er niets was gebeurd. Wat Juliet ook had gedaan, hoewel haar bu-
reau onder de bloedspatten had gezeten (háár bloed – doorgans 
alarmerender dan dat van een ander). Iemand had een bos koude 
sleutels tegen haar nek gehouden, een remedie die nog nooit had 
gewerkt.

Bij de bbc was natuurlijk niet alles in orde geweest, want op de 
verdiepingen boven de studio waren zeven personeelsleden om het 
leven gekomen, maar dat kon Belfrage niet hebben geweten, en zelfs 
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als hij het wel had geweten zou hij toch zijn doorgegaan.
In die tijd was Juliet zo afgestemd op het luisteren naar Godfrey 

Toby’s onduidelijke gesprekken in Dolphin Square dat ze zich af-
vroeg of zij als enige die fl auwe, geruststellende stem had gehoord. 
Misschien had het haar daarom na de oorlog aangetrokken om bij 
de bbc te gaan werken. Alles in orde.

Het liep al tegen de middagpauze toen Prendergasts vergadering 
hakkelend en zonder defi nitief resultaat eindigde.

‘Lunch in onze kantine misschien, juff rouw Armstrong?’ vroeg 
hij voordat ze had kunnen ontsnappen. Ze hadden hun eigen kan-
tine op nummer 1, een armzalige schim van de kantine in de kelder 
van hun vlaggenschip aan de overkant, en Juliet probeerde de roke-
rige, nogal stinkende sfeer zoveel mogelijk te mijden.

‘Ik vrees dat ik brood bij me heb, meneer Prendergast,’ zei ze 
terwijl ze een spijtige indruk maakte. Met wat toneelspel kwam je 
bij Prendergast een heel eind. ‘Waarom vraagt u Fräulein Rosen-
feld niet?’ Fräulein Rosenfeld, een Oostenrijkse, hoewel iedereen 
haar hardnekkig Duits bleef noemen (‘Eén pot nat,’ zei Charles 
Loft house), was hun adviseur voor de Duitse taal. ‘De Fräulein’, zo-
als ze vaak werd genoemd, was in de zestig, corpulent, heel slecht 
gekleed en wanhopig serieus over de onbenulligste dingen. Ze was 
in 1937 naar Groot-Brittannië gekomen om een conferentie over 
ethiek bij te wonen en had het wijze besluit genomen om niet terug 
te gaan. En vervolgens, na de oorlog, was er natuurlijk niemand 
geweest om naar terug te gaan. Ze had Juliet een foto laten zien: vijf 
knappe meisjes die lang geleden genoten van een picknick. Witte 
jurken, grote witte linten in hun lange donkere haar. ‘Mijn zusjes,’ 
zei Fräulein Rosenfeld. ‘Ik zit in het midden – daar.’ Ze wees verle-
gen naar de minst mooie van de vijf. ‘Ik was de oudste.’

Juliet mocht Fräulein Rosenfeld, ze was zo door en door Europees 
en alle anderen om Juliet heen waren zo door en door Engels. Voor 
de oorlog was Fräulein Rosenfeld een ander mens geweest – een 
docent fi losofi e aan de Universiteit van Wenen – en Juliet nam aan 
dat al die dingen – de oorlog, fi losofi e, Wenen – je zowel mistroostig 
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als serieus konden maken, en misschien ook slecht gekleed. Het 
zou een uitdaging voor Prendergast zijn om vreugde in hun lunch 
te brengen.

In feite was het toevallig waar, Juliet had inderdaad brood bij zich 
– met slasaus en een ei dat haastig was gekookt terwijl ze zich die 
ochtend gapend door de keuken had bewogen. Het was nog maar 
begin maart, maar er had een stralend vleugje voorjaar in de lucht 
gezeten en ze had gedacht dat het leuk zou zijn om voor de veran-
dering eens buiten te eten.

In de Cavendish Square Gardens was het niet moeilijk om een 
leeg bankje te vinden, want er was duidelijk niemand anders zo gek 
om het warm genoeg te vinden om meegebrachte boterhammen 
buiten op te eten. Er lag een blos van krokussen op het gras en nar-
cissen schoten dapper uit de aarde op, maar er zat geen warmte in 
de lusteloze zon en Juliet begon al snel verkleumd te raken.

De boterham bood geen troost, het was een bleek, slap ding, niet 
te vergelijken met het déjeuner sur l’herbe dat ze zich die ochtend had 
voorgesteld; desondanks at ze hem braaf op. Ze had onlangs een 
nieuw boek gekocht, van Elizabeth David – A Book of Mediterranean 
Food. Een hoopvolle aankoop. De enige olijfolie die ze kon vinden 
werd in een klein fl esje verkocht door de drogist in de buurt. ‘Om 
het oorsmeer zachter te maken?’ vroeg hij toen ze haar geld gaf. Er 
was ergens een beter leven, nam Juliet aan, als ze maar de moeite 
wilde doen om het te vinden.

Toen ze haar boterham ophad stond ze op om de kruimels van 
haar jas te schudden, wat schrik teweegbracht bij een oplettend 
gevolg van mussen dat als één dier opvloog en wegfl adderde op 
stoffi  ge Londense vleugels, klaar om naar de restjes terug te keren 
zodra ze was vertrokken.

Juliet ging weer op weg naar Charlotte Street, niet naar het res-
taurant van de vorige avond maar naar Moretti’s, een café in de 
buurt van het Scala Theatre waar ze af en toe naartoe ging.

Ze liep net langs het begin van Berners Street toen ze hem zag.
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‘Meneer Toby! Meneer Toby!’ Juliet versnelde haar pas en bereikte 
hem toen hij de hoek om wilde gaan naar Cleveland Street. Ze trok 
aan de mouw van zijn jas. Het leek een brutale zet. Ze had hem eens 
laten schrikken door hetzelfde te doen toen ze hem een handschoen 
had teruggegeven die hij had laten vallen. Ze herinnerde zich nog 
dat ze had gedacht: geeft  een vrouw zo niet haar intenties aan een 
man te kennen, door het bedeesde zakdoekje, de fl irterige hand-
schoen te laten vallen? ‘O, dank u wel, juff rouw Armstrong,’ had 
hij destijds gezegd. ‘Ik zou geen idee hebben gehad waar hij was 
gebleven.’ Flirten was in geen van beiden opgekomen.

Ze was er nu in geslaagd hem tot staan te brengen. Hij draaide 
zich om, klaarblijkelijk niet verbaasd, dus wist ze zeker dat hij haar 
moest hebben gehoord toen ze zijn naam had geroepen. Hij hield 
zijn blik op haar gericht, wachtte op meer.

‘Meneer Toby? Ik ben Juliet, weet u nog wel?’ (Hoe zou hij dat niet 
kunnen weten!) Voetgangers stroomden onhandig om hen heen. 
We zijn een eilandje, dacht ze, met ons tweeën. ‘Juliet Armstrong.’

Hij lichtte zijn hoed – een grijze slappe vilthoed die ze meende 
te herkennen. Hij glimlachte fl auw en zei: ‘Het spijt me, juff rouw… 
Armstrong? Ik denk dat u me voor iemand anders hebt aangezien. 
Goedendag.’ Hij draaide zich op zijn hakken om en begon weg te 
lopen.

Hij wás het, ze wist dat hij het was. Dezelfde (ietwat gezette) ge-
stalte, het neutrale, plechtige gezicht, de bril met schildpadmon-
tuur, de oude vilthoed. En ten slotte het onweerlegbare – en nogal 
verontrustende – bewijs van de stok met de zilveren kop.

Ze zei zijn echte naam. ‘John Hazeldine.’ Zo had ze hem nog nooit 
genoemd. Het klonk in haar oren als een beschuldiging.

Hij onderbrak zijn tred, met zijn rug naar haar toe gekeerd. Er 
lag een heel klein beetje poeder van roos op de schouders van zijn 
vettige gabardine regenjas. Het leek dezelfde die hij gedurende de 
hele oorlog had gedragen. Kocht hij nooit nieuwe kleren? Ze wachtte 
tot hij zich zou omdraaien om zichzelf opnieuw te loochenen, maar 
na een tel liep hij gewoon door, terwijl de stok tik-tik-tikte op het 
grijze Londense plaveisel. Ze was afgedankt. Als een handschoen, 
dacht ze.
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Ik denk dat u me voor iemand anders hebt aangezien. Wat vreemd om zijn 
stem weer te horen. Hij wás het, waarom zou hij doen of dat niet zo 
was? piekerde Juliet terwijl ze zich installeerde aan een tafeltje bij 
Moretti’s en koffi  e bestelde bij de norse kelner.

Voor de oorlog was ze vaak naar dit café gegaan. De naam was 
hetzelfde gebleven, hoewel er een andere eigenaar was. Het café 
zelf was klein en nogal sjofel, de rood-witgeruite tafelkleden waren 
nooit helemaal schoon. Het personeel leek voortdurend te verande-
ren en niemand knikte Juliet ooit toe of leek haar te herkennen, wat 
op zich niet onwelkom was. Eigenlijk was het een vreselijk tentje, 
maar ze had er een zwak voor. Het was een draad in het labyrint, 
een draad die ze terug kon volgen naar de wereld van voor de oorlog, 
naar zichzelf van voor de oorlog. In de vettige bedomptheid van 
Moretti’s duwden onschuld en ervaring tegen elkaar aan. Na haar 
terugkeer naar Londen was het nogal een opluchting geweest om te 
ontdekken dat het er nog steeds was. Er was zoveel verdwenen. Ze 
stak een sigaret op en wachtte op haar koffi  e.

Het café werd voornamelijk bezocht door allerlei buitenlanders, 
en Juliet zat graag gewoon te luisteren en te proberen of ze kon ont-
cijferen waar hun accenten vandaan zouden kunnen komen. Toen 
ze hier voor het eerst naartoe was gegaan, werd het café geleid door 
meneer Moretti zelf. Hij was altijd voorkomend tegen haar, noemde 
naar ‘signorina’ en informeerde naar haar moeder. (‘Hoe gaat het 
met uw mamma?’) Niet dat meneer Moretti haar moeder ooit had 
ontmoet, maar dat was Italiaans, veronderstelde Juliet. Gekker op 
moeders dan de Britten.

Ze antwoordde altijd: ‘Heel goed, dank u wel, meneer Moretti’, 
was nooit stoutmoedig genoeg om ‘signor’ te zeggen in plaats van 
‘meneer’ – dat leek een aanmatigende stap op het linguïstische ter-
rein van een ander. De naamloze man die op dit moment in Moret-
ti’s achter de toog stond, beweerde dat hij Armeens was en vroeg 
Juliet nooit ergens naar, al helemaal niet naar haar moeder.

Het was natuurlijk een leugen geweest. Het was niet goed, hele-
maal niet goed gegaan met haar moeder, die in feite op sterven had 
gelegen in het Middlesex Hospital, even verderop, maar Juliet had de 
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voorkeur gegeven aan de uitvlucht over haar moeders gezondheid.
Voordat haar moeder te ziek was geworden om te werken was ze 

kleermaakster geweest, en Juliet was gewend dat ze haar moeders 
‘dames’ klagend de drie trappen naar hun kleine etagewoning in 
Kentish Town op hoorde komen om stijf in hun korset en omvang-
rijke bustehouder in de houding te staan terwijl ze in hun kleding 
werden gespeld. Soms hield Juliet hen geruststellend vast als ze 
wankel op een driepootkrukje balanceerden terwijl haar moeder 
om hun knieën rondschuifelde om hun zoom te spelden. Toen werd 
haar moeder te ziek om zelfs de eenvoudigste zoom te naaien en 
kwamen de dames niet meer. Juliet had hen gemist – ze hadden haar 
een aai over haar hand en suikergoed gegeven en belangstelling 
getoond voor haar schoolprestaties. (Wat hebt u een bijdehante dochter, 
mevrouw Armstrong.) 

Haar moeder had beknibbeld en gespaard en heel lange dagen 
gemaakt om Juliet te polijsten, haar op te poetsen voor een stralen-
de toekomst, door te betalen voor balletles en pianoles, zelfs voor 
spraakles bij een vrouw in Kensington. Ze was een beursleerling 
geweest op een particuliere school, een school die werd bevolkt 
door vastberaden meisjes en door leraressen die nog vastberadener 
waren. De rectrix had geopperd dat ze moderne talen of rechten 
moest gaan studeren. Of misschien moest ze toelatingsexamen 
doen voor Oxford en Cambridge. ‘Daar zoeken ze meisjes zoals jij,’ 
had haar rectrix gezegd, maar ze had niet verder uitgelegd wat voor 
soort meisjes dat wel mochten zijn.

Juliet was niet meer naar die school gegaan, had zich niet langer 
voorbereid op die stralende toekomst om voor haar moeder te kun-
nen zorgen – ze waren altijd maar met hun tweetjes geweest – en 
ze was niet teruggegaan toen haar moeder was overleden. Dat had 
op een of andere manier onmogelijk geleken. De leergierige zesde-
klasser die het iedereen naar de zin wilde maken, die hockeyde als 
linksbuiten, die de ster was van de toneelvereniging en bijna elke 
dag op school piano studeerde (omdat er thuis geen ruimte was voor 
een piano), dat meisje, een fanatieke padvindster en dol op toneel 
en muziek en kunst, dat meisje, dat een gedaanteverwisseling had 
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ondergaan door haar verlies, was verdwenen. En voor zover Juliet 
kon nagaan was ze nooit meer echt teruggekomen.

Juliet had de gewoonte gekregen om naar Moretti’s te gaan wan-
neer haar moeder in het ziekenhuis werd behandeld, en daar was 
ze geweest toen haar moeder was overleden. Het was slechts ‘een 
kwestie van dagen’, volgens de dokter die haar moeder die ochtend 
had opgenomen op een afdeling in het Middlesex. ‘Het is tijd,’ zei 
hij tegen Juliet. Begreep ze wat dat betekende? Ja, dat begreep ze, 
zei Juliet. Het betekende dat ze op het punt stond de enige persoon 
die van haar hield te verliezen. Ze was zeventien en haar verdriet 
om haarzelf was bijna even groot als haar verdriet om haar moeder.

Omdat Juliet hem nooit had gekend, voelde ze niets voor haar va-
der. Haar moeder was enigszins ambivalent geweest over dat onder-
werp en Juliet leek het enige bewijs te zijn dat hij ooit had bestaan. 
Hij had gevaren als matroos bij de koopvaardij, was omgekomen 
bij een ongeluk en op zee begraven voordat Juliet was geboren, en 
hoewel ze zich soms kon uitleven in het tevoorschijn roepen van zijn 
ogen als parels en botten van koraal, bleef ze emotieloos tegenover 
de man zelf staan.

Haar moeders dood vereiste daarentegen dichterlijkheid. Toen 
de eerste kluit aarde tegen haar moeders kist sloeg, kon Juliet nau-
welijks lucht krijgen. Haar moeder zou stikken onder al die aarde, 
dacht ze, maar Juliet stikte ook. Er kwam een beeld in haar op: de 
martelaren die waren doodgedrukt doordat er stenen op hen waren 
gestapeld. Dat ben ik, dacht ze, ik word verpletterd door het ver-
lies. ‘Streef niet naar uitvoerige metaforen,’ had haar lerares Engels 
gezegd over haar schoolopstellen, maar haar moeders dood had 
onthuld dat geen metafoor te opvallend kon zijn voor verdriet. Het 
was iets verschrikkelijks dat moest worden verfraaid.

Het was hondenweer geweest, nat en winderig, op de dag dat haar 
moeder was overleden. Juliet was zo lang mogelijk blijven dralen in 
het warme toevluchtsoord van Moretti’s. Ze had tussen de middag 
kaas op toast gegeten – de kaas op toast die meneer Moretti maakte 
was oneindig veel beter dan alles wat ze thuis maakten (‘Italiaanse 



27

kaas,’ legde hij uit. ‘En Italiaans brood’), en vervolgens had ze op de 
terugweg naar het Middlesex het hele stuk door Charlotte Street ge-
worsteld met haar paraplu. Toen ze op de afdeling kwam, ontdekte 
ze dat je niet zomaar met een gerust hart kon geloven wat iemand 
zei. Het bleek dat haar moeder niet ‘een kwestie van dagen’ had 
gehad maar slechts een handjevol uren, en ze was overleden terwijl 
Juliet had genoten van haar lunch. Toen ze een zoen gaf op haar 
moeders voorhoofd was het nog warm en was de fl auwe geur van 
haar parfum – lelietjes-van-dalen – nog te ruiken onder de akelige 
ziekenhuisluchtjes.

‘Je hebt het net gemist,’ zei de zuster, alsof haar moeders dood 
een bus of de première van een toneelstuk was, hoewel het eigenlijk 
de ontknoping was van haar drama.

En dat was dat. Finito.
Het was ook het einde geweest voor het personeel van Moretti’s, 

want na het uitbreken van de oorlog was iedereen geïnterneerd en 
er was nooit iemand teruggekomen. Juliet had gehoord dat meneer 
Moretti in de zomer van 1940 was vergaan op de Arandora Star, sa-
men met honderden gevangengezette landgenoten. Veel van hen 
hadden net als meneer Moretti in de horeca gezeten.

‘Het is een vervloekte ellende,’ zei Hartley. ‘Je wordt in het Dor-
chester niet eens meer fatsoenlijk bediend.’ Dat tekende Hartley.

Het stemde Juliet melancholiek om terug te gaan naar Moretti’s, 
maar ze ging er toch heen. Het versomberen van haar stemming 
door de herinnering aan haar moeder verschaft e een soort ballast, 
een tegenwicht tegen haar (naar Juliets mening) eigen oppervlak-
kige, nogal zorgeloze aard. Haar moeder vertegenwoordigde voor 
haar een zekere waarheid, waarvan Juliet wist dat ze die in het de-
cennium sinds haar dood achter zich had gelaten.

Ze betastte het parelsnoer om haar hals. In elke parel zat een 
zandkorreltje. Dat was de ware aard van de parel, hè? De schoon-
heid van de parel was gewoon de arme oester die zich probeerde te 
beschermen. Tegen de zandkorrel. Tegen de waarheid.

Door de oester moest ze denken aan Lester Pelling, de jongste 



28

technicus, en door Lester moest ze denken aan Cyril, met wie ze in 
de oorlog had samengewerkt. Cyril en Lester hadden veel gemeen. 
Deze gedachtegang leidde naar veel anderen, tot ze uiteindelijk 
weer belandde bij Godfrey Toby. Alles was onderling verbonden, 
een groot web dat zich uitstrekte door de tijd en de geschiedenis. 
Hoewel Forster had gezegd Verbind alleen maar, vond Juliet dat er iets 
te zeggen viel voor het doorsnijden van al die draden om jezelf los 
te maken.

De parels om haar hals waren niet van Juliet, die had ze mee-
genomen van het lichaam van een dode vrouw. De dood was na-
tuurlijk ook een waarheid, omdat het een absoluut gegeven was. 
Wat zwaarder dan ze eruitziet, vrees ik. Til bij drie: een – twee – drie! Juliet 
huiverde bij de herinnering. Daar kon ze beter niet aan denken. Het 
was waarschijnlijk het beste om helemaal niet te denken. Denken 
was altijd haar ondergang geworden. Juliet dronk haar kopje leeg 
en stak nog een sigaret op.

Van meneer Moretti had ze altijd heerlijke koffi  e gekregen – ‘wie-
nermelange’ – met slagroom en kaneel. Daar had de oorlog natuur-
lijk ook een eind aan gemaakt, en de drank die Moretti’s tegenwoor-
dig schonk was Turks en min of meer ondrinkbaar. De koffi  e werd 
geserveerd in een dikke vingerhoed van een kopje en was bitter en 
korrelig, werd alleen aanvaardbaar door de toevoeging van diverse 
scheppen suiker. Europa en het Ottomaanse Rijk in de geschiedenis 
van een kopje. Juliet had de leiding over een serie voor de lagere 
school die Kijken naar heette. Ze wist heel veel van kopjes. Ze had 
Ernaar gekeken.

Ze bestelde nog een afschuwelijk kopje koffi  e, en uit angst hem 
op een of andere manier aan te moedigen probeerde ze niet in de 
richting te kijken van het rare mannetje dat aan een hoektafel zat. 
Sinds ze zich had geïnstalleerd zat hij haar al telkens aan te staren, 
op een buitengewoon verontrustende manier. Net als veel mensen 
bij Moretti’s had hij het sjofele voorkomen van de naoorlogse Euro-
pese diaspora. Hij had ook iets van een trol, alsof hij was samenge-
steld uit restanten. De afdeling rolbezetting had hem kunnen sturen 
om een armoedzaaier te spelen. Een kromme schouder, ogen als 
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kiezels – niet helemaal gelijk, alsof er een wat was weggezakt – en 
een pokdalige huid die eruitzag alsof hij was bestookt met hagel. 
(Misschien was dat ook gebeurd.) Gehavend door de strijd, dacht 
Juliet, nogal voldaan over hoe de woorden in haar hoofd klonken. 
Het zou de titel van een roman kunnen zijn. Misschien moest ze er 
een schrijven. Maar was een artistieke onderneming niet de laatste 
toevlucht van wie vrij en ongebonden was? 

Juliet overwoog op de beleefde manier van een Engelse vrouw op 
het mannetje af te stappen – Neemt u me niet kwalijk, ken ik u? – hoe-
wel ze er vrij zeker van was dat ze zich zo’n vreemde fi guur wel zou 
herinneren, maar voordat ze er zelfs maar toe kon overgaan hem 
aan te spreken, stond hij abrupt op.

Ze was ervan overtuigd dat hij naar haar toe zou komen om iets 
tegen haar te zeggen en ze bereidde zich voor op een of ander con-
fl ict, maar in plaats daarvan schuifelde hij naar de deur – hij liep 
mank, viel haar op, en hij steunde niet op een wandelstok maar op 
een grote opgevouwen paraplu. Hij verdween in de straat. Hij had 
niet betaald, maar de Armeniër achter de toog had bij zijn vertrek 
slechts een blik op hem geworpen en was er ongewoon onverstoor-
baar onder gebleven.

Toen haar koffi  e kwam, slikte Juliet die door alsof het medicijn was 
in de hoop dat ze ervan zou opkikkeren voor de aanslag van de mid-
dag, en vervolgens staarde ze als een helderziende naar het koffi  edik 
dat op de bodem van het kopje was achtergebleven. Waarom zou 
Godfrey Toby weigeren haar te erkennen?

Hij was uit een bank gekomen. Dat was destijds zijn dekmantel 
geweest: bankbediende. Dat was echt slim, want niemand wilde 
met een bankbediende een gesprek aanknopen over zijn werk. Ju-
liet had gedacht dat iemand die zo doodgewoon leek als Godfrey 
Toby een geheim moest koesteren – een spannend verleden, een 
verschrikkelijke tragedie – maar met het verstrijken van de tijd was 
ze gaan beseff en dat alledáágsheid zijn geheim was. Dat was in feite 
de allerbeste vermomming, hè?

Juliet dacht nooit aan hem als ‘John Hazeldine’, want hij had zich 
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het nogal saai ogende domein van Godfrey Toby heel grondig, heel 
indrukwekkend eigen gemaakt.

In zijn bijzijn was hij ‘meneer Toby’ geweest, maar eigenlijk 
noemde iedereen hem altijd ‘Godfrey’. Dat duidde niet op gemeen-
zaamheid en evenmin op intimiteit, het was domweg een gewoonte 
die was ontstaan. Ze hadden hun operatie ‘de zaak Godfrey’ ge-
noemd en in het archief zaten enkele dossiers onder het simpele 
kopje ‘Godfrey’, en er was niet naar allemaal goed verwezen. Van 
zulke dingen raakten de heerseressen over het archief natuurlijk 
helemaal over hun toeren.

Er was sprake van geweest dat hij na de oorlog zou verhuizen naar 
het buitenland. Naar Nieuw-Zeeland. Zoiets in elk geval. Zuid-Afri-
ka misschien. Om hem te beschermen tegen eventuele represailles. 
Maar bestond voor hen allemaal niet het risico van vergelding – op 
een of andere manier?

En zijn informanten, de mensen van de vijfde colonne – hoe zat 
het met hen? Er was een plan geweest om hen ook als het vrede was 
in de gaten te houden, maar Juliet wist niet zeker of dat ooit was 
gebeurd. Ze wist wel dat er was besloten hen na de oorlog in onwe-
tendheid te laten. Niemand had hun verteld van het bedrog van mi5. 
Ze hadden nooit geweten dat ze waren opgenomen door microfoons 
die waren verborgen in de pleisterkalk op de muren van het apparte-
ment in Dolphin Square, waar ze elke week heel enthousiast naartoe 
gingen. Ze hadden er ook geen idee van gehad dat Godfrey Toby 
voor mi5 werkte en niet de agent van de Gestapo was die ze verrader-
lijke informatie meenden te brengen. En het zou hun zeer hebben 
verbaasd als ze hadden geweten dat de volgende dag een meisje in 
het appartement ernaast achter een grote Imperialtypemachine zat 
om een transcriptie te maken van die verraderlijke gesprekken, een 
origineel en twee doorslagen per keer. En dat meisje was, niet echt 
van harte, Juliet geweest.

Toen de operatie eind 1944 werd beëindigd, kregen ze te horen 
dat Godfrey op non-actief was gesteld en was ‘geëvacueerd’ naar 
Portugal, hoewel hij in werkelijkheid naar Parijs was gestuurd om 
gevangengenomen Duitse offi  cieren te verhoren.
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Waar was hij sinds het eind van de oorlog geweest? Waarom was 
hij teruggekomen? En, het raadselachtigste van allemaal, waarom 
zou hij doen of hij haar niet herkende?

Ik kén hem, dacht Juliet. Ze hadden de hele oorlog samengewerkt. 
Ze was verdorie bij hem thuis geweest – in Finchley – waar hij had 
gewoond in een huis met een massieve eiken voordeur en een ste-
vige koperen klopper in de vorm van een leeuwenkop. Een huis met 
glas-in-loodruitjes en een parketvloer. Ze had op het kortpolige mo-
quette van zijn solide bank gezeten. (Kan ik een kopje thee voor u zetten, 
juff rouw Armstrong? Zou dat helpen? Het is een hele schrik voor ons geweest.) 
Ze had haar handen gewassen met de zeep met fresiageur in zijn 
badkamer, had de verzameling jassen en schoenen in zijn halkast 
gezien. Verdraaid nog aan toe, ze had zelfs een glimp opgevangen 
van het roze satijnen dekbed waaronder hij sliep met mevrouw Toby 
(als er ooit werkelijk zo iemand was geweest).

En samen hadden ze een afgrijselijke daad begaan, iets wat je 
voorgoed samenbindt, of je dat nu leuk vindt of niet. Had hij haar 
daarom nu verloochend? (Twee klontjes, dat klopt toch, hè, juff rouw Arm-
strong?) Of was hij daarom teruggekomen?

Ik had hem moeten volgen, dacht ze. Maar hij zou haar hebben 
afgeschud. Hij was er behoorlijk goed in om mensen te ontlopen.



 
 

Mensje van Keulen 
   

Huwelijksverhalen 
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De vrouwen van Marius 
 
 
 
 
Iets met tomaten en uien zat ie te eten. Hij vond het lekker, 
hij hield van uien, jammer alleen dat ie het zich niet kon 
permitteren vanwege kantoor. Dorie had ie verboden ooit iets 
met uien klaar te maken. Behalve op zaterdag, maar de kans 
dat dat gebeurde was erg klein omdat zaterdag de ‘makke-
lijke’ dag was, twee broodmaaltijden dus. Maar Dorie… och… 
die kon nou al drie jaar eten wat ze wou en ze deed het toch 
niet, dat wist ie zeker. Ze zat veel te vast aan haar gewoon-
tes. Na rooie kool was er yoghurt, na spinazie be schuit pap 
en na de zaterdagse broodmaaltijd zette ze de fruitschaal op 
tafel. 

Hij kauwde op een stuk vlees waar een peesje doorheen 
liep en keek naar Tonia. Ze schepte, haar pinken wuft en los 
van het couvert, wat sla op haar bord, zette het couvert ge-
luidloos terug en prikte aan haar vork een slablaadje dat 
netjes in haar mond verdween zonder ook maar even een 
slipje ervan buiten haar lippen te laten hangen. Tonia at zo 
beschaafd, ze kauwde voorzichtig, zat rechtop, haar han-
den op tafel, haar ogen op het bord gericht alsof ze in de 
Bijbel las. Nee, tegen Tonia durfde Marius niets over uien te 
zeggen. 

Hij had nog slechts het zeentje in zijn mond dat hem 
plaagde door tussen zijn tanden vast te zitten. Hij wreef en 
duwde er met zijn tong langs. ‘Er zit een peesje in,’ zei hij 

h u w e l i j k s v e r h a l e n
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verontschuldigend toen hij een nagel tussen zijn tanden pro-
beerde te krijgen. 

‘Niets gemerkt,’ zei Tonia en bette haar mond met een 
servet. 

Het ding sleepte nu los door zijn mond. Eruit halen en laten 
zien dat het waar is? dacht hij voor hij het doorslikte. ‘Het 
was heerlijk,’ zei hij. 

‘Appel, peer of sinaasappel?’ vroeg Tonia. 
Een peer droop zo, een sinaasappel was moeilijk te pellen 

en had meestal pitten die je uit moest spuwen. ‘Een appeltje 
maar,’ zei hij. 

‘Een echte granny,’ zei ze. ‘Eén vijftig ’n pond maar ze zijn 
zo heerlijk sappig.’ 

Dorie zou de appel geschild hebben, maar Tonia legde hem 
voor zijn bord. ‘De schil is hard,’ zei ze. 

Hij hield de appel in zijn ene enorme hand en schilde met 
de andere door middel van een piepklein fruitmesje, zo hope-
loos in die grote hand dat het hem slechts lukte er plakjes af 
te halen. ‘Hij smaakte z’n geld waard,’ zei hij toen hij het klok-
huis op het hoopje schilwerk legde. 

Tonia kuchte om het gerommel in haar darmen te camou -
fleren. ‘Moet je nog weg?’ vroeg ze. 

Hij knikte. 
‘afc?’ 
‘Ja afc.’ 
‘Bah,’ zei ze en zette de schalen in elkaar. Gemeen, dacht 

Marius. Oók een tut. Van tut naar tut, was ie daarvoor weg-
gegaan? Hij trok het servet van zijn dijen, rolde het strak op 
en schoof het in een zilveren ring. 
 
In de clubtent werd gekaart. Midden op tafel stond een bus 
waarin de dubbeltjes en kwartjes verdwenen voor de paaspot, 

d e  v r o u w e n  v a n  m a r i u s
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die de uiteindelijke winnaar toe zou komen in de vorm van 
een gevild konijn. Marius keek ongeïnteresseerd naar de 
kaarten die op tafel werden gelegd, gesmeten, vaak met een 
klap toe, en dronk zijn pils langzaam, omdat zijn broek strak 
zat door zijn nog volle maag. 

‘Ha die Marie,’ zei lange Hans, linksbuiten in het tweede, 
en legde een arm om Marius’ schouders. ‘Wanneer komt die 
vrouw van je eens mee?’ 

‘Tonia?’ Verbaasd keek hij de linksbuiten aan. ‘Die houdt 
niet van voetballen.’ 

Lange Hans lachte en spreidde zijn armen. ‘Zie jij hier 
 iemand voetballen?’ Marius lachte dapper mee en wist niet 
anders te zeggen dan: ‘Ach… vrouwen…’ 

Maar het antwoord beviel de lange. ‘Eén pot nat,’ zei hij en 
vertelde over zijn verloofde en Marius keek of hij luisterde 
en dacht aan het Wassenaarse viaduct. Daar stonden er al-
tijd wel een paar die de moeite van een zondagmiddag waard 
waren als ie zogenaamd was gaan kijken naar het voetbal-
len. ‘Je stinkt naar ’n ander,’ huilde Dorie ’s avonds, als het 
kind in bed lag. ‘Was die straatmeid eraf.’ ‘Moet ik soms 
gaan?’ vroeg hij haar dan, maar ze zei nooit ja of nee. ‘Want 
dan ga ik naar Frankrijk.’ Als ie dat zei, hield ze haar mond, 
anders zou hij weer vertellen over het vreemdelingenlegioen, 
waar hij door Marokkanen gestookte alcohol dronk die bij 
het minste vonkje in brand vloog, dorpen plunderde, vrou-
wen verkrachtte. Tientallen, nee honderden: ‘Ik had zelfs de 
tijd niet hun gezichten te zien.’ 

‘Wou je nog een pilsje?’ vroeg Hans. Marius keek naar zijn 
lege glas en duwde een duim achter de band van zijn broek. 

‘Als ik goed blijf trainen, denk je dat ik het volgende sei-
zoen dan in het eerste kom?’ vroeg de lange en boog zich 
voorover om dichter bij het gezicht van Marius te komen. 

h u w e l i j k s v e r h a l e n

MvK_Huwelijksverhalen_vs04.qxp_3deProef  12-09-18  11:49  Pagina 11



12

‘Goed je best doen, hè,’ zei Marius, die wist dat de links-
buiten in zijn huidige vorm zou degraderen. Hij tilde zijn lege 
glas op en glimlachte naar de lange. ‘Neem er een van mij,’ 
zei hij. 
 
De straat stond vol auto’s, achterbuurten stonden altijd vol 
auto’s van minstens vijf jaar oud. Er brandde licht. Dorie 
liet altijd de gordijnen open. ‘Ik heb niets te verbergen,’ zei 
ze. Hij besloot niet vlakbij het huis te gaan staan, want als de 
buren hem zagen, zouden ze Dorie vertellen dat ie in een slee 
reed. Kon dat zomaar? Moest ie geen alimentatie betalen? 
Dorie zou het niet leuk vinden. ‘Dat opschepperige gedoe,’ 
zou ze zeggen. ‘Die man houdt niet van mij, niet van dat 
nieuwe wijf van ’m, van niemand, die man houdt alleen van 
zichzelf.’ 

Hij parkeerde de auto twee straten verder en liep zo dicht 
mogelijk langs de huizen tot de hem twee bekende ramen, 
die hij vanuit het portiek aan de overkant gadesloeg. 

Hij had gelijk gehad, er was niets veranderd. Zelfs naast 
de tv en boven het theemeubel brandden dezelfde lampjes. 
Aan een ervan hing nog steeds een klein pluchen hondje. Hij 
keek tegen Dories hoofd, dat boven de rood met grijze stoel, 
haar stoel, uitstak. Op de bank zat Liedeke, zijn dochter. 
Toen hij opzij schoof om haar wat beter te bekijken, stond 
ze op en ging de kamer uit. 

Op de tv was een revue, een show die paste bij de doffe 
 geluiden die achter hem in het portiek klonken. 

Liedeke kwam de kamer in met een borstel in haar hand. 
Hij keek naar haar en voelde zich duizelig worden, stak de 
straat over, keek hoe ze van opzij het haar van haar moeder 
borstelde en liep terug naar de auto met benen die op matras-
sen leken te lopen. 

d e  v r o u w e n  v a n  m a r i u s
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Oud word ik, oud, dacht ie. Een ingedutte zak met twintig 
pakken, tachtig dassen en een lege pop. Hij spuwde tussen 
zijn voeten en lachte. Idioot dat ie was, Liedeke had borsten 
gekregen en hij had er pijn om. 
 
Tonia lag in bed, onder haar hoofd een handdoek. Op haar 
gezicht lag een masker van witte pap. Alleen haar ogen, neus-
gaten en lippen waren onbedekt. 

‘Je ziet bleek,’ zei ze toonloos om het masker in vorm te 
houden. 

Marius ging op bed zitten. ‘Jij ook,’ zei hij. 
‘Nou ja,’ zei ze. 
Hij trok zijn overhemd uit, ging staan en kleedde zich 

verder uit, wetend dat ze naar hem keek. ‘Ik zie er nog prima 
uit,’ zei hij en bolde zijn borst door diep adem te halen. 

‘Mmm,’ antwoordde ze bevestigend. 
Hij kroop in bed. ‘Je pyjama,’ zei ze. 
In de Sahara had ie naakt geslapen. Hij keek naar haar 

profiel. Onder die troep lag ze oud te worden. 
‘Moet nog in bad,’ zei ze berispend. 
Marius schoot, betrapt, overeind, kneep zijn ogen samen 

en zei: ‘Weet je, ik ben in het vreemdelingenlegioen geweest.’ 
De pudding op haar kin trilde bij de poging niet te lachen. 

‘Bent gek,’ zei ze. 
Hij sprong uit bed, draaide zich razendsnel om, een hand 

bij zijn heup, de andere vooruit. ‘Zo deden we dat,’ zei hij ter-
wijl hij achteruitliep. De voorste hand liet het denkbeeldige 
geweer even los en draaide het licht uit. Tonia slaakte boos-
aardige geluiden, vloekte, schreeuwde: ‘Aan… aan…’ en 
Marius glimlachte, spreidde zijn benen en imiteerde, onge-
voelig voor haar aanzwellende gejammer, een machinegeweer 
dat ie op haar leegschoot.

h u w e l i j k s v e r h a l e n
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Truefoodman slaat toe 
 
 
 
 
Herman leek een gelukkig mens. Hoe ongelukkiger hij zich 
voelde, hoe vrolijker hij zich voordeed. Gesteund door deze 
gave, reisde hij rond met babyvoedsel: glazen potjes bonen 
met appelmoes, andijvie met aardappelen, pakken papklaar 
zonder koken. In een James Bond-koffertje vervoerde hij de 
administratie, foldertjes en spaarkaarten. Op iedere spaar-
kaart zaten twee gratis aanmoedigende zegeltjes. U hoeft er 
nog slechts achtendertig te sparen! stond erboven gedrukt. 
De bonus bestond uit een paplepel of -bord met konijntje 
ingegraveerd. 

‘Mmm… Truefood’ stond er op de auto geschilderd, naast 
het hoofd van een baby met klassieke krul en twee tanden. 
Vreselijk vond hij dat. Kinderen in de straat riepen ‘mmm’ 
als ze hem zagen. Op familiefeestjes werd er vaak ‘mmm’ ge-
zegd bij een taartje of glaasje. Soms zei Herman zelf ‘mmm’ 
om de kamer aan het lachen te krijgen en de overige ‘mmms’ 
tot een slechte imitatie te maken. 
 
edam 12 km stond er op de wegwijzer. Herman begon te flui-
ten, want hij kreeg last van krampen in zijn buik. Hoe dichter 
hij zijn doel naderde, hoe erger het werd en hoe hij ook floot, 
zong, probeerde te persen, geen gasje wou hem verlaten. 

Het liefst was ie stil blijven staan met twee vuisten in zijn 
buik gedrukt, maar kwiek, nonchalant zwaaiend met het 

t r u e f o o d m a n  s l a a t  t o e
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koffertje in de ene hand en een monsterpakket in de andere, 
wandelde hij de nietsvermoedende kruidenier tegemoet. 

‘Goedemiddag,’ onderbrak hij de kruidenier, die met pak -
ken koffie een toren stond te bouwen. 

‘En, meneer?’ vroeg de kruidenier en bouwde verder, na 
een blik op Hermans bagage geslagen te hebben. 

‘Hier is de Truefoodman,’ zei Herman. ‘Vandaag hebt u 
een goede dag, want de Truefoodman brengt u het beste…’ 

‘Het beste,’ zei de kruidenier, ‘dat zeggen ze allemaal.’ 
‘Natuurlijk,’ gaf Herman toe, ‘maar wat ik u breng, ster-

ker, wat ik u geef, want u mag het allemaal gratis proberen, 
ís het beste. De naam zegt het al: Truefood, de enige en ware 
voeding voor het kind.’ 

‘Nou, als het gratis is,’ zei de kruidenier. 
Dat zeggen ze allemaal, dacht Herman. ‘Uiteraard,’ zei hij. 

‘Onze zaak is een bonafide zaak. Dit pakket is voor u. Bekijkt 
u het eens rustig.’ Hij zette de doos op de toonbank, haalde 
folders en spaarkaarten uit het koffertje en keek de kruide-
nier diep en ernstig in de ogen. 

‘Mijn eigen kind vindt het heerlijk.’ 
‘Nou, ik zal het eens bekijken,’ zei de kruidenier. 
‘Uitstekend,’ zei Herman en tikte met een goedverzorgde 

vinger op de doos. ‘Een brief met ons adres is ingesloten.’ 
Hij gaf de kruidenier een hand en wenste hem een harte-

lijk ‘tot ziens’. 
 
In de auto liet Herman opgelucht een lange wind. Nog een 
bestelling van tweehonderd potjes afleveren in Purmerend en 
de dag zat er weer op. Als ie flink doorreed, zou hij om half-
vijf thuis zijn. Na deze constatering sloeg Herman rechtsaf, 
draaide de raampjes open en reed even later met de snelheid 
van een autoped over de dijk. 

h u w e l i j k s v e r h a l e n
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De wind waaide zachtjes door zijn haar, het rook oprecht 
en Herman voelde zich tevreden. De gekortwiekte wilgen 
 leken hem prehistorische knotsen. Hij passeerde melkbus-
sen en schapen met dolle, vier poten in de lucht springende 
lammetjes. Wat zijn er al veel lammetjes, dacht Herman. 

Pap, dacht Herman. 
Honderden lammetjespap-roeren-klaar in de wei. Somber 

keek hij voor zich uit. Altijd was er iets wat hem weer de True -
foodman maakte. Hij draaide de raampjes dicht en reed snel 
en droevig de dijk af. 
 
Boven stond Gerda niet als een hond met gespitste oortjes op 
hem te wachten, ze was dus niet thuis. 

Languit ging ie op de bank in de kamer liggen. Naast hem 
lag een roze breiwerkje. Herman kneep erin en legde het op 
zijn buik. 

M’n eigen kind vindt het heerlijk, dacht ie en trok een 
scheve mond. Toen hij nog maar een paar dagen voor True -
food werkte, vond Gerda dat ze nu maar een kindje moesten 
nemen omdat het dan gratis kon eten. 

‘Over een paar jaar is het te laat,’ vond ze, ‘want misschien 
werk je dan ergens anders.’ 

Hij hoorde haar de trap op lopen, een moloch op zwanger-
schapsschoenen. Met een trillende vinger schoof hij een 
steek van de naald, die met een beetje trekken snel verder 
zakte. Hierna legde hij het breisel naast zich en stond op. 
Gerda was thuis, Gerdaatje moest omhelsd worden.

t r u e f o o d m a n  s l a a t  t o e
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Voor de douche staat een kwartier 
 
 
 
 
Het paste allemaal in de droom, de geluiden van auto’s, de 
kikkers in de sloot, het tikken tegen de ruit. Bij het aanraken 
van zijn schouder werd hij pas wakker en keek in het licht 
van een zaklantaarn, waarboven hij vaag een uniformpet kon 
onderscheiden. 

Nee, er was niets mis. Of ie in staat was verder te rijden? 
Jazeker. Hij had echt niet gedronken en hij was al bijna thuis. 
Hij bood de wegenwacht een sigaret aan en toen deze die 
beleefd en gretig aannam, gaf hij hem het hele pakje. 

Hij startte luidruchtig, zette zijn lichten en clignoteur aan, 
trok op en reed de weg af. Het was al laat. Miep liep vast te 
vloeken omdat ie nooit op tijd was, en op het oliestel in de 
keuken stond zijn eten warm te blijven. Overwerk, zou hij 
maar weer zeggen. Dat kon ze toch niet achterhalen. Boven -
dien kon ie dan na het eten zonder al te veel commentaar 
onderuitzakken. Het weekend begon weer, voor hem twee 
dagen van kwelling, hij zat liever veilig op kantoor. Bij het 
binnenrijden van de woonwijk, die nog volop in aanbouw 
was, voelde hij het om zijn maag slap worden. En weer par-
keerde hij scheef in. 

Ze zaten om de tv, Miep en haar kinderen. De jongen keek 
naar buiten, zag hem, maar draaide zijn hoofd weer naar  
de tv. 

Langzaam liep hij het paadje op naar de deur. Ze wisten 

h u w e l i j k s v e r h a l e n
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dat hij er was, de hele straat wist het trouwens door het geluid 
van zijn sportieve wagen, maar ze weigerden open te doen. 
Hij belde. 

‘Kon je niet wat korter bellen?’ vroeg Adrie met een nijdig 
gezicht en liep terug de kamer in. 

Op tafel stonden zijn bord en bestek eenzaam onder de 
keukenlamp. Hij pakte het grijze pannetje en blies de vlam 
uit. Peen en uien. Er moest meer peper op. Hij niesde in zijn 
zakdoek. 

Met zijn vork trok hij sporen in de puree en plenste er jus 
over. 

Hij voelde met zijn rug al dat het Miep was die de keuken 
in kwam. 

‘Je moet de vlam niet uitblazen maar uitdraaien,’ zei ze 
geërgerd. ‘Nu stinkt het naar olie.’ 

Ze zette een ketel water op. ‘Wat ben je weer laat.’ 
‘Overwerk,’ mompelde hij. 
Ze begon koffie te malen, een akelig schel geluid, en onder-

wijl staarde ze hem aan. 
Met zijn mes schraapte hij het laatste prakje van zijn bord, 

smeerde het aan zijn vork en bracht het naar zijn mond. Er 
viel wat naast, juist nu ze stond te kijken, en hij kleurde. 
 
De kamer was erg warm. ‘Mag er een raam open?’ vroeg ie, 
maar ze gaven geen antwoord. 

Hij vouwde de krant open. 
‘Gaat er weer een achter z’n krant zitten maffen,’ hoorde 

hij Herman zeggen en hij loerde over de krant naar de jongen 
met zijn dikke, rooie kop, naar Adrie, die haar haar in de 
krullen had gezet, naar hun moeder, die venijnig zat te brei-
en en naar opa, die met van reumatiek gekromde vingers 
een lucifer probeerde aan te steken. Ze hadden de vreselijk 

v o o r  d e  d o u c h e  s t a a t  e e n  k w a r t i e r
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seniele man onlangs in huis gehaald. De hele dag rookte hij 
sigaren, waarvan hij de peuken in zijn pijp oprookte. 

‘Nou, moet je niet slapen dan?’ vroeg de jongen. Wat keek 
hij dom zo, met zijn dikke, hangende onderlip. Toen ie de 
jongen aankeek, zei deze: ‘Lul’, heel uitdrukkelijk met die 
dikke lip. 
 
Onder de douche verdween het slappe gevoel, hielden zijn 
handen op te beven. Hij kon het niet verdragen en het werd 
alsmaar erger. Dit was zijn douche, dit was zijn huis. Hij 
had het voor Miep gekocht omdat ze zo aardig leek en omdat 
ze zo wreed een weduwe geworden was en omdat er niets 
van de kinderen zou worden zonder een vader. 

Het water sloeg op zijn wangen en ogen. 
Vijftig was ie nu en pas een jaar getrouwd. Er was in dat jaar 

geen dag voorbijgegaan of er werd hem iets verweten, tegen 
hem gevloekt. Gisteren had opa de bollen die in de schuur 
lagen als oud vuil verbrand, maar hij mocht er niks van tegen 
opa zeggen. 

Met een stuk dure zeep wreef hij zich in. Vrijgezellen -
streken werden hem verweten, inclusief zijn impotentie. Iets 
waar Miep graag aan tafel over klaagde en mee spotte. 

De zeep spoelde van zijn lijf, een heerlijk gevoel. Ineens 
werd het water koud en moest ie snel de kranen dichtdraai-
en. Als ze vonden dat ie er weer lang genoeg onder gestaan 
had, draaiden ze beneden de geiser uit. Volgens zijn horloge 
had ie er nog geen kwartier onder gestaan. 

De pyjama kietelde tegen zijn huid. Hij vulde een glas 
 water, druppelde er wat Odol in en haalde het gebit uit zijn 
mond. Aftakeling, dacht ie en spoelde zijn mond met gesloten 
ogen, zodat ie zichzelf niet in de spiegel boven de was tafel 
hoefde te zien. 

h u w e l i j k s v e r h a l e n
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Miep deed altijd het grote licht aan als ze naar bed ging en 
hij er al lang in lag. ‘Ping’ hoorde hij. Dat was de elektrische 
deken. 

‘Leendert, wil je nog een nootje?’ vroeg ze en rammelde 
met een schaal. 

‘Ik heb m’n tanden niet in,’ zei hij. 
‘Dan haal ik ze wel even,’ zei ze en zette de schaal op bed. 
Met het ding tussen twee vingers kwam ze weer binnen. 

Het was niet afgespoeld, een ijzige pepermuntsmaak vulde 
zijn mond. Hij kraakte een hazelnoot en klemde hem tussen 
de tanden. Straks zou hij over de douche beginnen, want 
Miep hield niet van praten met volle mond. Hij beet op de 
noot. Er kraakte iets, er sprong iets in zijn keel en het vol-
gende moment lag ie krom van het hoesten. De stukjes noot 
vlogen over het bed. 

‘O Leendert,’ zei Miep en begon te lachen. ‘Als je gaat skiën, 
breek je je ski’s en als je een noot eet, breek je je tanden.’ 
 
Zo stil mogelijk bleef ie liggen. Het gevoel te stikken was weg, 
maar hij voelde zich doodziek. De dokter had een penicil-
line-injectie gegeven, met een lampje in zijn keel geschenen 
en onderwijl met een lang pincet gepeuterd tot het scherfje 
tand eruit was gekomen. 

Herman kwam binnen. ‘Wat zie je d’ruit, zeg,’ zei hij sloom. 
‘Je hebt vlekkies.’ 

Een halfuur later kwam Miep. ‘Inderdaad,’ zei ze, ‘je ziet er 
niet bepaald fraai uit.’ 

‘Ik heb veertig koorts,’ mompelde hij. 
‘Je zal niet tegen penicilline kunnen,’ zei ze, boog zich voor-

over en trok aan zijn haar. 
‘Kijk.’ Ze hield een pluk haar voor zijn ogen. ‘Als je er niet 

tegen kan, vallen ze uit.’

v o o r  d e  d o u c h e  s t a a t  e e n  k w a r t i e r
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Op 20 maart 2017 lees ik in de nrc een groot interview met Isabel 
van Boetzelaer ter gelegenheid van het verschijnen van haar boek 
Oorlogsouders: Een familiekroniek over goed en fout in twee 

adellijke families. In het boek speelt haar vader, Willem baron 
Van Boetzelaer, een rustige stille man, een grote rol. Hij neemt in 
1940 vrijwillig dienst bij de Waffen-ss, daartoe overgehaald, legt  
de dochter uit, door zijn toenmalige nsb-schoonfamilie. Twee jaar 
lang vecht Willem van Boetzelaer aan het Oostfront, maar daar zat 
een ideaal achter: voor de adel was het communisme een groot ge-
vaar. Over die jaren vertelt de schrijfster hoe haar vader een zwaar-
gewonde en om water kermende Russische soldaat uit zijn lijden 
verlost zónder hem eerst te drinken te geven, want anders ‘had hij 
hem niet meer durven doden’. En ze vertelt over de juichende ont-
vangst van Willem van Boetzelaers ss-divisie in de Oekraïne. Maar 
niets over de bezetting zelf, niets van wat zich daar en toen heeft af-
gespeeld. En niets over degenen die de jonge Rus hebben neergescho-
ten. Ik lees wel het indirecte verwijt dat hij door zijn kameraden 
zwaargewond is achtergelaten…

Een filmsterachtige foto van freule Van Boetzelaer siert de linker-
pagina van de krant, op de rechter een volle bladzijde tekst. 

De laatste oorlogsjaren, vervolgt de schrijfster van Oorlogsouders, 
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is Willem van Boetzelaer werkzaam bij een eenheid van de Sicher-
heitsdienst in de rang van ss. Unterscharführer. Maar met de Joden-
vervolging, zo vertelde haar moeder haar, had hij niets te maken. 
Als hij iets met de kampen te maken had gehad, was zij niet met 
hem getrouwd. Isabel van Boetzelaer realiseert zich niet dat haar 
vader, in dienst van de Sicherheitsdienst, eraan meewerkte dat tal-
lozen wel naar die kampen werden gedeporteerd. 

Er wordt ook niet naar gevraagd. 
In 2008, gaat het interview verder, zag mevrouw Van Boetzelaer 

The Pianist van Roman Polanski, een film over de geschiedenis van 
een Joodse pianist die het getto van Warschau overleeft. Een krank-
zinnig verhaal, zegt ze. Ze legde een onmiddellijke link naar het even-
eens krankzinnige oorlogsverhaal van haar eigen ouders, en reisde 
af naar Baden-Baden in Duitsland, waar haar vader en moeder in-
middels woonden. Ze liet hen vertellen over die jaren. 

De bronnen voor haar boek Oorlogsouders zijn onder meer die 
familieverhalen plus de dossiers in het Centraal Archief Bijzondere 
Rechtspleging met informatie over Van Boetzelaers collaboratie tij-
dens de oorlog.

Willem van Boetzelaer had de pech, zegt de schrijfster, op het ver-
keerde moment in de verkeerde kringen te zitten. Ze gaat eraan 
voorbij dat zich in die kringen ook zijn stiefbroer bevond, die zich al 
aan het begin van de oorlog aansloot bij een verzetsgroep en de be-
vrijding niet zou meemaken.

Ik leg de krant op tafel en sla hem dicht, mijn vlakke hand strijkt het 
blad glad. Vragen komen op. Of de interviewster wellicht weinig 
weet over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah 
en daardoor aan haar voorbijgaat wat er wringt in dit verhaal. 
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Vragen blijven opkomen, mijn verwondering groeit. Ten slotte mail 
ik, voor het eerst van mijn leven, een brief naar de nrc. 

Op 22 maart 2017 wordt mijn brief op de opiniepagina geplaatst. 
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1
Het is 12 december 2017. Zoals afgesproken staan ze ’s mor-

gens om halfelf voor mijn deur, de regisseur en de camera-

man.1 * Ik heb mijn winterjas al aan en, op aanraden van een 

vriendin, mijn allerwarmste shawl om. We schudden elkaar 

de hand. Dan is het zover. Ik ga naar buiten, sluit de voor-

deur af. 

De auto staat bij de hoek. Glibberend over opgevroren 

sneeuwresten lopen we er gedrieën heen. De regisseur opent 

het voorportier voor mij maar ik weiger beleefd. Ik wil ach-

terin zitten, en het liefst niet hoeven praten. De hemel is 

strakblauw, de sneeuw reflecteert het licht, het licht is schel. 

De cameraman en de regisseur zijn tevreden, mooi weer 

vandaag, zeggen ze, goed licht en ze knikken elkaar beteke-

nisvol toe. Ze waren al eerder bij mijn huis, vermoed ik, en 

hebben in de auto gewacht want het was op de seconde af 

halfelf geweest toen ze aanbelden, ze vonden het misschien 

onbeleefd vroeger te komen. 

Het doel van onze reis, Cromvlietkade 58 in Rijswijk, be-

klemt me. Het is een uur rijden, zonder files althans. Ik ben 

daar nooit terug geweest.

 * Voor noten zie p. 129.
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Inmiddels zijn we de stad al uit. Over de weilanden ligt een 

laagje sneeuw, ook de bomen zijn wit, net als de daken van 

de verspreid liggende boerderijen en voor de zoveelste keer 

vraag ik me af hoelang de vlokjes nog ongeschonden uit de 

hemel zullen neerdwarrelen, stil en sprookjesachtig en niet 

grijs en vervuild.

De regisseur draait zich vanaf de voorbank naar me toe, 

een vriendelijke, al wat oudere man, maar jonger dan ik, 

met een groot rood gezicht en een witte kuif, zijn onschul-

dige blauwe ogen glimlachen. Gemoedelijk babbelt hij over 

dit en dat, maar niet over wat ik zo zal moeten doen, nog 

niet. Nou ja, zoveel bijzonders staat me ook niet te wachten. 

Op de Cromvlietkade zal ik stilstaan voor de deur van num-

mer 58 en langs de gevel omhoogkijken naar het dak. Of pre-

ciezer, ik zal op ongeveer vijftig meter afstand over de kade 

naar dat huis toe lopen, stilhouden voor de deur en omhoog-

kijken. Daarna zal ik me omdraaien en naar de stoeprand 

gaan waar, inmiddels drieënzeventig jaar geleden, een auto 

van de Sicherheitspolizei2 wachtte, met daarin Johannes 

Krom en nog een collaborateur. Het kan Zinkhaan zijn ge-

weest, of Van Baarle, misschien Van der Werff, maar in elk 

geval was daar Johannes Krom met nog een collega. Mis-

schien waren het er meer. Ze kwamen mijn ouders arreste-

ren. 

Ik hoop maar dat de stoep daar niet al te glad is, ik wil be-

slist met ferme stappen op het huis toelopen en niet angstig, 

bang voor uitglijden en vallen.

Het begint warmer te worden in de auto en ik trek mijn 

handschoenen uit. De cameraman rijdt rustig, bijna achte-

AC_POLAK_(geenhekel)_bw.v11.indd   14 02-10-18   11:11



15

loos met één vinger aan het stuur. De kabbelende stem van 

de regisseur en de witte schoonheid van het landschap bui-

ten doen me goed en schenken moed. Ik denk dat het wel zal 

lukken straks, dat ik het wel kan. Toch is het een opoffering, 

ik ben me daarvan bewust. Het woord ‘opoffering’ heb ik al 

eerder uitgesproken tegen de regisseur en de cameraman en 

ze hebben me begrepen, dat denk ik tenminste. Er is een te-

genbeeld nodig voor hun documentaire in wording en dat 

tegenbeeld kan ik leveren. Oorspronkelijk ging hun docu-

mentaire alleen over Isabel van Boetzelaers Oorlogsouders. Ze 

maakten al eerder vele opnamen van haar, de dochter van 

een dader. Maar nu hebben zij het beeld nodig van de doch-

ter van slachtoffers. Van mij in dit geval. Ik haat het woord 

‘slachtoffer’, maar kan er niet onderuit. 

Ik vind het prettig achterin, ik zou willen dat het uren rij-

den was van Amsterdam naar Rijswijk, dat we eindeloos 

door het smetteloze landschap blijven glijden met de voort-

kabbelende stem van de regisseur die zich half naar me heeft 

toegewend en vanaf de stoel voorin zo vriendelijk praat.

En dan rijden we de nieuwbouwwijken van Rijswijk binnen, 

en vandaar door naar het oudere deel. We zwijgen. Ook de 

regisseur. Af en toe geeft hij de cameraman een aanwijzing, 

meer niet. Op Google Maps hebben ze de plaats al gelokali-

seerd, het is aan het water en er is een parkje vlakbij. 

Nooit heb ik aan water gedacht, ik heb me ondanks die 

naam altijd een gewone straat voorgesteld, maar wanneer 

we rechtsaf de Cromvlietkade op rijden, strekt zich aan mijn 

linkerhand een breed water uit met aan de andere oever fa-
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brieksterreinen zover het oog reikt. Over dat wijde water 

moeten mijn ouders hebben uitgekeken en over weilanden 

en boerderijen daarachter toen zij op nummer 58 onderge-

doken zaten met mij. Althans de luttele maanden vlak voor 

de arrestatie die we onder dat vreemde dak als gezin bijeen 

waren. Mijn moeder, realiseer ik me, mijn vader mocht niet 

dicht bij de ramen komen, hij was erg donker van uiterlijk. 

De cameraman parkeert de auto vlak bij nummer 58 en 

dan valt me een bord op met witte letters, ‘Den Haag’, lees 

ik. Den Haag en Rijswijk liggen blijkbaar tegen elkaar aan. 

Een deel van de Cromvlietkade hoort bij Rijswijk, lijkt het, 

een ander deel bij Den Haag, misschien was dat toen ook al 

zo. Hier, denk ik, heb ik bijna twee jaar lang onder een valse 

naam ‘gewoond’. 

De regisseur staat al naast de auto en opent het achterpor-

tier, ik stap uit en ben terug op de plaats delict. Het doet me 

niets, ik heb het alleen maar koud. 

Terwijl ik de handschoenen over mijn vingers schuif, zie 

ik vlak voor me ‘de’ deur, een groengelakte voordeur. En de 

koperen cijfers 5 en 8 iets schuin boven elkaar in een poging 

tot speelsheid. Links een kleine erker, op de vensterbank 

een vierkante tegel met blauwe letters waarop een tekst in 

het Spaans. Meegenomen van een vakantie, of wonen hier 

nu Spaanstaligen? Ik registreer alleen, ik voel niets. Met op-

getrokken schouders duw ik mijn kin dieper in de zachte 

warme wol van mijn shawl, gelukkig maar dat ik die heb 

omgedaan. Er is geen naambordje, wie weet was er in de oor-

log evenmin een naambordje. Voor de veiligheid. Hoewel, 

wat kon het voor kwaad, toen woonden hier gewone, niet-
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Joodse Hollanders: Cees en Tine Hos-de Leede, vrienden van 

mijn ouders. Er hangt kerstversiering aan de deur, enkele 

dennentakken rondom een vuurrode klok met klepel, de 

takken geuren. Achter de ramen van de kleine erker is geen 

leven te bekennen, de bewoners zijn vast elders aan het 

werk… De stem van de regisseur roept me en ik weet weer 

waarom ik hier ben. Of ik daar wil gaan staan, hij wijst naar 

de stenen toegangspoort van het parkje, en vandaar teruglo-

pen naar de deur. En dan omhoogkijken. 

Langzaam loop ik langs de gevels, verwijder me met elke 

stap steeds verder van de cameraman en de regisseur. Bij de 

ingang van het parkje draai ik me om en blijf staan. Het 

blonde gezicht van de cameraman is half verborgen achter 

de enorme lens, hij lijkt deel geworden van de camera die 

zwaar op zijn schouder rust. De regisseur knikt. 

Zoekend naar droge plekken tussen de opgevroren sneeuw 

begin ik op hen toe te lopen. 

’s Middags word ik thuis afgezet. De regisseur en de camera-

man gaan nog even mee naar binnen om gezellig iets te 

drinken. Ook willen ze filmmateriaal kopiëren, oude opna-

men van de bruiloft van mijn ouders die onlangs zijn terug-

gevonden en overgezet op dvd. Wellicht zijn ze bruikbaar 

voor hun documentaire. 

Een halfuur later, nadat ik de voordeur achter hen heb ge-

sloten, zoeken mijn handen even houvast aan de deurpost. 

Dan loop ik door de gang terug naar de woonkamer en kruip 

weg in de fauteuil van mijn man. 

Hoelang ik daar heb gezeten weet ik niet, maar ineens 
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was het donker buiten. Ik heb het licht aangestoken en de 

gordijnen gesloten.

2
Het was me die dag niet opgevallen. Pas enkele dagen na het 

bezoek met de regisseur en de cameraman aan de Crom-

vlietkade realiseer ik het me, de stoep daar was uiterst smal, 

net als de rijweg. En de strook gras naast het water niet al te 

breed. Mijn moeder kon nooit onopgemerkt van de overkant 

hebben toegekeken hoe haar baby – ik – door een vreemde 

aan Tine Hos werd overhandigd. Mijn moeder kon niet aan 

de overkant hebben staan kijken zonder dat het opviel en zij 

ontdekt werd; een eenzaam figuurtje voor het wijde water, 

een vrouw met een persoonsbewijs waarop de J van Jood 

stond afgedrukt. Het is mogelijk dat ze bij de hoek haar ach-

tervolging al had opgegeven om vandaar voorzichtig de 

straat in te turen. Mocht zij vanaf de andere kant zijn geko-

men, dat kan natuurlijk, en zich half-en-half verborgen heeft 

gehouden achter de stenen toegangspoort van het kleine 

park vlakbij (waar ze allang niet meer binnen mocht), dra-

lend alsof ze een bankje zocht om even uit te rusten als een 

gewone Nederlandse vrouw, en wat naar de planten en bloe-

men te kijken, zou dat niet zo in het oog zijn gelopen. Het 

was toen inmiddels zomer. Ik ben geboren begin november 

1941. Acht maanden later, juni ’42, werd ik naar Cees en Tine 

Hos gebracht. Waarom mijn moeder toen niet bij me bleef, 

weet ik niet precies. 
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Hoe dan ook, mijn moeder heeft gezien hoe haar baby op 

het juiste adres aan de juiste mensen werd afgeleverd. Dat 

heeft ze me later meermalen verteld.

In de brievenbus van het appartement waar ik tot dan toe 

met haar en moeke, mijn oma, had gewoond en met nog en-

kele andere familieleden – mijn vader hield zich elders ver-

borgen als gevolg van verraad van zijn verzetsgroep – was 

die dag een oproep gevallen met het bevel zich te melden 

voor deportatie naar Westerbork. Nauwelijks had mijn moe-

der de brief gelezen of ze was naar de buurvrouw beneden 

gerend. Of zij haar baby alstublieft naar vrienden in Rijswijk 

zou willen brengen. De buurvrouw weigerde. 

Mijn moeder gaf niet op, praatte op de buurvrouw in, 

werkte op haar gemoed, zij waren toch christenen, was het 

niet een christenplicht je naaste bij te staan…

Jaren later, luisterend naar mijn moeders verhaal, zag ik 

de beelden die haar woorden opriepen. Mijn nog zo jonge 

moeder beneden op de stoep, de deur van de buurvrouw op 

een kier, achter die kier – zo stelde ik het me voor – het af-

werende gezicht van de buurvrouw met smalle, uit angst 

toegeknepen mond, angst in haar ogen. Mijn moeder ore-

rend, alle argumenten denkbaar uit de kast halend en ten 

einde raad. De deur die uiteindelijk, ze kan het al bijna niet 

meer geloven, wat verder openkiert, de fluisterstem van de 

buurvrouw, goed dan, ik haal mijn jas, ik haal mijn tas, 

waarop mijn moeder halsoverkop naar boven snelt, de baby 

uit de wieg haalt en weer naar beneneden rent, de straat op 

waar, tot haar onuitsprekelijke opluchting, de buurvrouw 
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wacht. Nogmaals zegt ze het adres. 

Zodra de buurvrouw met de baby de straat uit loopt, sluipt 

mijn moeder er op gepaste afstand achteraan. Hoe gevaarlijk 

ook, ze moest weten of haar baby in veilige handen kwam.

Van verre heeft ze gezien hoe de buurvrouw – uren later? – 

aanbelde op de Cromvlietkade, ze heeft gezien hoe de buur-

vrouw wachtte tot de deur openging, wachtte tot Tine Hos 

op de drempel verscheen. Mijn moeder heeft gezien hoe Ti-

ne de baby overnam – een pakketje mens – en in haar armen 

sloot, zich omdraaide en met een hand de deur achter zich 

dichttrok.

Ik weet dat mijn moeder Tine op dat ogenblik haatte. Ik 

weet het omdat ze het me heeft verteld.

Misschien, gezien de afstand, had de buurvrouw een bus of 

een tram genomen en was mijn moeder mee naar binnen 

geglipt. Maar mochten in juni 1942 Joden nog wel met het 

openbaar vervoer reizen? Het dragen van de grote gele da-

vidster was in april 1942 al verplicht gesteld. Mijn moeder 

moet het kledingstuk met de ster hebben afgedaan, zo was 

ze wel. Mijn gedachten draaien door. Waarschijnlijker is het 

dat een van de familieleden – Albert wellicht, haar lieve-

lingsbroer – de kinderwagen de trap heeft af gedragen en op 

straat neergezet. Dat zij haar baby erin heeft gelegd en toe-

gedekt, waarop de buurvrouw met de kinderwagen naar Rijs-

wijk is gelopen. Mijn moeder erachteraan. Een kinderwagen 

deinend tussen vier hoge ranke wielen zoals kinderwagens 

uit die jaren. In dat geval heeft Tine, nadat ze de deur had 
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geopend en de buurvrouw aangehoord, het kind uit de wa-

gen gehaald en op de arm genomen om het ergens binnen 

neer te leggen alvorens de wagen de gang in te trekken. 

Want één ding is zeker: mijn moeder heeft gezien hoe Tine 

het kind in haar armen nam.

De buurvrouw had zich in elk geval al omgedraaid en was 

met haastige stappen, bijna hollend, de kade afgelopen, te-

rug naar huis. 

3
In een opwelling heb ik een foto van het prikbord in mijn 

werkkamer gehaald, een foto uit februari 1943, het jaartal 

staat op de achterkant geschreven. Een zwart-witfoto van 

mij is het, ik ben een jaar en drie maanden oud. Enkele tand-

jes komen wit glinsterend tevoorschijn uit mijn peuterlach. 

Boven lichte grijsblauwe ogen staan twee wenkbrauwstreep-

jes. Het kind op deze foto, realiseer ik me, heeft indertijd de 

Cromvlietkade gekend met zijn smalle stoep en al even 

smalle rijweg aan het wijde water. 

Op de foto draag ik een lichtkleurig jakje met capuchon 

waaronder mijn haar is weggestopt, ik weet niet wie het jak-

je heeft gebreid. Onder het jaartal achter op de foto staat, 

met potlood, niet mijn eigen naam, Chaja, maar wel mijn 

schuilnaam, Lineke. Onder die naam stond ik in het vervals-

te trouwboekje van Cees Hos en Tine Hos-de Leede bijge-

schreven als hun eerstgeborene, Eveline Hos. Hun eigen jon-

gere dochtertje, Anje Karina, als tweede kind. 

AC_POLAK_(geenhekel)_bw.v11.indd   21 02-10-18   11:11


	9789025450953ontembare.pdf
	Guillermo Arriaga - De ontembare.pdf
	9789025453480uit de ma.pdf
	William M. Kelley - Uit De Maat.pdf
	9789045035833ze kwam.pdf
	Natasha Wodin - Ze kwam uit Marioepol.pdf
	9789025447571adam.pdf
	Wanda Reisel - Adam.pdf
	9789025453411goede zoon.pdf
	Rob Essen - De Goede Zoon.pdf
	9789025453374 japan.pdf
	Reggie Baay - Het Kind met de Japanse Ogen.pdf
	9789025451363schoon.pdf
	Melba Escobar - DeSchoonheidssalon.pdf
	9789025450823asymm.pdf
	Lisa Halliday - Asymmetrie.pdf
	9789045033457onderdrukt.pdf
	Hester den Boer - Onderdrukt Door Verlosser.pdf
	9789045037165neerpelt.pdf
	Lieve Joris - Terug naar Neerpelt.pdf
	9789025452421Transcrip.pdf
	Kate Atkinson - Transcriptie.pdf
	9789025453435huwelijk.pdf
	Mensje van Keulen - Huwelijksverhalen.pdf
	9789045037691 demandie.pdf
	Chaja Polak -  De man die geen hekel had aan joden.pdf



