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De man van Marie staat om halfacht op. Hij hoeft geen 
wekker te zetten, elke dag is hij voor dat uur wakker. 
Toch blijft hij liggen tot het zijn tijd is. Oude gewoon-
tes, ze houden zijn leven op orde.

Hij kust Marie op haar schouder. Kil voelt die aan. 
Hij trekt haar dekbed hoger en slaat het zijne terug. 
Zijn vrouw is geen ochtendmens. Laat haar maar sla-
pen, zo heeft hij het huis nog even voor zich alleen. Hij 
knipt het nachttafellampje niet aan, door een kier in de 
overgordijnen dringt al daglicht binnen.

Opgestaan, doet hij zijn gymnastiek, nadat hij eerst 
zijn pyjama heeft uitgedaan. In zijn ondergoed maakt 
hij tien kniebuigingen, de armen naar voren gestrekt. 
Almaar moeizamer gaat hem dat af. Soms zoekt hij 
steun op de rand van het bed om zijn evenwicht niet 
te verliezen. Hij zet door, ook al kraken zijn knieën en 
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doet zijn rug pijn door de inspanning. Daarna komt hij 
even op adem. Als zijn hart weer rustiger slaat, trekt 
hij zijn onderbroek uit. Het bevalt Marie niet dat hij 
die aanhoudt in bed, maar met elke kniebuiging ’s mor-
gens verliest hij urine, die zijn onderbroek opvangt. Ze 
’s avonds eerst uitdoen om ze ’s morgens weer aan te 
trekken voordat hij zijn buigingen maakt, vindt hij on-
nodig omslachtig.

Hij trekt zijn vod van een badjas aan. Op zijn sloffen 
loopt hij erbij als een schooier. Hij pakt zijn horloge van 
het nachttafeltje en sluit het bandje om zijn linkerpols. 
Het glas is bekrast en het leer imitatie, maar de wijzers 
staan altijd juist. Zijn bril, die naast het horloge lag, zet 
hij voorlopig niet op. Dat doet hij pas als hij de glazen 
gepoetst heeft, onder de kraan in de keuken. Hele maal 
schoon zijn ze dan niet, maar de spray die Marie er 
soms op spuit, prikt in zijn ogen en de glazen worden 
even vlug vuil. Tevreden omdat zijn gestommel Marie 
niet gewekt heeft, loopt hij hun slaapkamer uit terwijl 
hij zijn slip in zijn badjas propt.

In de gang ligt een plankenvloer. Hij loopt dicht langs 
de muur, zodat de planken niet kraken. Vroeger ge-
leerd, toen hij soms dronken thuiskwam en het kraken 
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Marie alarmeerde. Een tweede slaapkamer grenst aan 
de badkamer, maar zich wassen en scheren doet hij pas 
straks, nadat hij ontbeten heeft. 

In de woonkamer trekt hij de rolluiken op. Het is al-
tijd weer spannend om de hemel te zien. Regen of zon, 
of het onbestemde van een dag die niet weet welke kant 
hij moet kiezen. Het ziet er druilerig uit. Dat mag, want 
het voorjaar is droog geweest, de tuin is aan water toe, 
net als zijn brillenglazen. Hij spoelt ze onder de keu-
kenkraan. Daarna is de wereld klaarder, maar ze ziet 
er niet beter uit, haar onvolmaaktheid is juist scherper 
omlijnd.

Het is tijd voor de enige pil die hij slikt, voor zijn 
prostaat, zodat hij niet pist als een druppelteller. Man-
nen en hun voorstanderklier, een onrechtvaardigheid 
van de natuur. Zittend plassen gaat beter, maar dat 
doet hij alleen in geval van nood. Hij wil zijn straal kun-
nen richten en horen. Klinkt ze als muziek in zijn oren? 
Het gestuntel van een leerling-pianist, of het klaterend 
klavierspel van een maestro? Hij zoekt de pot niet da-
delijk op. Wachten helpt de druk te verlichten ontstaan 
op pisbuis en blaas door het verschuiven van zijn inge-
wanden bij het liggen.
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Intussen maalt hij de koffie. Hij gebruikt een hand-
koffiemolen, van zijn moeder zaliger geërfd. Het ding 
is stokoud, de molen knarst als hij draait aan de zwen-
gel, maar dat is geen proteststem omdat hij nog altijd 
moet werken. Het is de klank van volmaakt geluk, van 
een tuig dat met inzet uitvoert waarvoor het ontwor-
pen werd. Hij giet de bonen met zorg in de keel van de 
molen. Het hout wasemt koffiegeur uit, maar dat is 
niets vergeleken met het aroma dat uit het maalsel op-
stijgt. Als een junk die zijn roes opsnuift, haalt hij de 
geur in zijn neus op. Het bedwelmt hem telkens weer. 
Hij klemt de molen tussen zijn benen. Veel inspanning 
vergt dat niet, maar elk beetje kan helpen zijn spie-
ren in vorm te houden. Alleen zijn belangrijkste ‘spier’ 
werkt niet mee. Er was een tijd dat er tussen die spier 
en de zwengel een verbinding leek te bestaan. Kwam 
het door de kracht waarmee zijn dijen de molen om-
klemden? Alsof een ophaalbrug werd bediend door de 
zwengel, zo richtte zijn penis zich op. Marie deed daar 
dikwijls haar voordeel mee, zelfs voor het ontbijt, ter-
wijl de koffie nog stond te trekken. Hij zet koffie op de 
oude manier, geleerd van zijn moeder, God hebbe haar 
ziel.
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Hij is blij dat ze even opduikt, zo vaak denkt hij niet 
meer aan haar. Al zo lang dood dat ze amper een schim 
is, meer een warm gevoel in zijn buik dan een helder 
beeld in zijn hoofd. Zonder reden denkt hij soms terug 
aan een voorval waarin ze een rol speelde, onbeduiden-
de dingen vreemd genoeg, zoals de dag van zijn eerste 
fietsrit zonder steun van zijwieltjes. Hij op zijn fietsje, 
een hand van zijn moeder aan het stuur, haar andere 
hand aan het zadel. Hup, en ze geeft hem een duwtje, 
waarna hij de sloot in rijdt. Waarom blijft een mens zo-
iets bij? Omdat hij die dag niet verdronk in de sloot? Hij 
is tevreden met zo’n herinnering, ze onderscheidt hem 
van alle anderen. Miljoenen maakten de oorlog mee en 
denken daar vaak aan terug. Maar wie reed er als kind 
ooit de sloot in, met de hulp van zijn lachende moeder? 
Heeft hij dat ooit aan Marie verteld? Hij kan het zich 
niet herinneren. Hij zal het haar vragen, straks als ze 
op is, als hij het niet vergeet. En als hij het toch vergeet, 
denkt hij er later misschien nog eens aan. Zal hij zich 
dan herinneren dat hij zich eerder al voornam diezelf-
de vraag te stellen? Dat zou een goed teken zijn, het zou 
erop duiden dat het zo snel niet bergaf gaat met hem. 
Dat is een blije gedachte, ze geeft hem fut om de tafel 
te dekken.
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Af en aan tussen tafel en keukenkast lopend, voelt hij 
de druk op zijn blaas. Daar moet hij op reageren, direct. 
Uitstel brengt risico mee. Hij heeft zijn onderbroek 
uitgedaan, ze steekt in de zak van zijn badjas. Wacht 
hij te lang, dan laat hij tot aan het toilet een spoor van 
urine achter. Hij schuifelt meer dan hij sloft, en kan de 
bril nog omhoog zetten.

Kamermuziek, een piano-etude. Om de druk te 
verhogen spant hij zijn onderbuikspieren op, wat ave-
rechts werkt, alsof de pisbuis wordt afgeklemd. Om te 
ontspannen sluit hij de ogen en schuift hij zijn voorhuid 
heen en weer. Vroeger ontstond een erectie, tegen-
woordig verdringt de gedachte aan vroeger zijn spijt 
om wat niet meer tot stand komt. Het oude vertrouw-
de handgebaar helpt hem de stemming te vinden die na 
het orgasme bezit van hem nam, de indruk voldaan te 
zijn, vermengd met een vage droefheid om wat eens te 
meer zo kortstondig bleek, het gevoel al het aardse ont-
stegen te zijn. De ontspanning die zijn lichaam daarna 
doorvoer, wil hij terugvinden om te plassen.

Hij heeft zijn leeftijd aanvaard, wat niet wegneemt 
dat de angst voor de aftakeling hem onverwachts toch 
nog verlamt, letterlijk zelfs, terwijl hij bijvoorbeeld een 
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boterham smeert en weer een nieuwe levervlek ziet op 
de rug van de hand die het mes hanteert. De beving die 
dan door zijn arm gaat, dwingt hem het mes neer te 
leggen en een vuist te maken om de arm tot bedaren te 
brengen. Een bruine vlek op gerimpelde huid, banaal 
als een modderspat op een schoen. Of vale inkt op een 
vel perkament, getuige van een enig verleden? Het lukt 
de ene dag beter dan de andere zijn verval een draai te 
geven die hem aanspoort verder te doen. Maar opti-
misme is de luxe van een arme geest. Hij is nog te slim 
om niet in te zien dat hij tegen de bierkaai vecht. Soms 
valt hij terug op zelfbedrog, want een illusie is geen 
optimisme, het is een leugen die de waarheid een hak 
heeft gezet. Zijn voorhuid masseren is een poging om 
wat dood is tot leven te wekken. Hitsige scènes spelen 
zich tussen zijn oren niet af. Naarmate hij ouder werd, 
vond hij het paren overschat, meer een gewelddaad 
dan een uiting van liefde. Penetreren, stoten, kreu-
nen en komen. Krachtige woorden, krachtwoorden 
haast, elk een vloek, een heiligschennis in de tempel 
die het lichaam toch is. Hij zoekt het intiemere ogen-
blik terug, het moment waarop Marie zich weer tegen 
hem aanvlijt, nog warm van de eerste keer. Een zucht, 

De man van Marie_BWdef.indd   13 26/09/17   17:13



14

of een lome oogopslag, op zijn borst haar hand die zijn 
hartslag voelt, bedarend na de inspanning. De totale 
ontspanning, op de rand van de slaap.

Het resultaat is een straal die aan kracht wint en het 
water in de pot doet bruisen. In zijn borstkas borrelt 
een lach op, waarin hij zich hoestend verslikt. De fluim 
spuwt hij uit, de pijn in zijn borst zindert na, altijd op 
dezelfde plek. Hij klapt de bril neer, gaat zitten. Even 
bekomen, doorademen.

Kleine fysieke geneugtes, er blijven geen andere 
over. Als hij zijn lichaam, dat almaar meer hapert, een 
enkele keer te slim af is, dan schenkt hem dat meer vol-
doening dan de herinnering aan een inspanning die 
hij leverde toen hij nog jong was: voetballen, fietsen of 
vrijen. Hij herkent zijn lichaam van toen niet meer te-
rug in zijn lijf van de laatste jaren. Een nieuw huis dat 
een bouwval werd, goed voor de sloop. Maar hij woont 
er nu eenmaal in, en als hij er soms in slaagt een klus op 
te knappen, de riolering ontstoppen bijvoorbeeld, dan 
is dat een zege op een vijand die de strijd voor gewon-
nen hield.

De geur van urine dringt in zijn neus. Zijn badjas is 
opengevallen, een uiteinde van de ceintuur hangt in de 
pot, in het mengsel van plas en fluim. Onappetijtelijk, 
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maar meer nog ontstemt hem het beeld van zijn buik, 
harig en uitgezakt, tot op de navel bedekt door zijn 
onderhemd. Dik is hij nooit geweest, maar door zijn 
gestuikte houding lijkt zijn buik op zijn schaamhaar 
te liggen, hij ziet zijn penis zelfs niet. Hij leunt ach-
terover, waardoor niet alleen zijn penis, maar ook zijn 
navel zichtbaar wordt. Vuil koekte aan in de instulping, 
die zich moeilijk naar buiten laat duwen. Hij pulkt met 
zijn pink aan het korstje. Schilfertjes laten los, maar 
zonder hem te wassen wordt zijn navel niet schoon. 
Dat moet hij straks maar doen, als hij dat nog kan op-
brengen. Eerst is hij bezig zijn buik op te spannen, en 
weer te ontspannen. Spannen, ontspannen. Goed voor 
de buikspieren. Een bolle buik ruïneert een figuur, ver-
andert een heer in een peer, een appel, een fruitsalade. 
Fruit is goed voor de stoelgang. Hij drukt, maar het is 
nog te vroeg. Pas na het ontbijt komen zijn darmen op 
gang. Hij haalt zijn slip uit de zak van zijn kamerjas. 
Hem weer aandoen is nodig, na elke plasbeurt druppelt 
hij na en zo’n spoor wekt de jachthond in Marie, ze zou 
hem vinden, vangen en opsluiten. De slip is al lang niet 
meer schoon. Voor hij hem aantrekt, veegt hij er eerst 
de ceintuur mee af.
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Er wacht hem een evenwichtsoefening. Hij moet 
vooroverbuigen en tegelijk een been optillen. Buigt hij 
te ver, dan schiet hij naar voren. Als hij een been opheft, 
komt zijn balans in gevaar. De toiletpot is oud, niet meer 
zo stevig in de vloer verankerd omdat de schroeven al-
lengs zijn losgeraakt. Door zijn gewicht te verplaatsen 
van de ene naar de andere bil wiebelt de pot, wat kan 
leiden tot een pijnlijke val. Hij had de schroeven al eer-
der moeten vastdraaien. Hij had zijn leven al eerder 
moeten beteren. Hij had de wereld al eerder moeten 
redden. Maar ook dat heeft hij niet gedaan. Maakt hem 
dat tot een mislukkeling? Wel als hij er niet in slaagt 
zijn onderbroek aan te trekken, of op zijn minst te be-
letten dat hij een spoor achterlaat. Wat doet Marie met 
een lekkende kraan? Ze legt er een dweil onder. In een 
emmer of pot petst de druppel te luid, wat haar mate-
loos ergert. Zijn slip is zijn opneemdoek.

Nadat hij is opgestaan, heeft hij maar één hand vrij 
om zijn badjas dicht te knopen. Rechts is zijn schrijf-
hand, maar die dweilt met zijn slip zijn geslacht. Daar 
had hij aan moeten denken voor hij zijn linker de vol-
doening ontzegde zich toch een keer nuttig te maken, 
al was het maar om te dweilen. Gelukkig heeft hij geen 
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twee linkerhanden want straks, na zijn eerste kop kof-
fie, gaat hij brandhout kloven. Een bijl kan gevaarlijk 
zijn, haar hanteren vraagt handigheid. Maar eerst 
moet zijn badjas dichtgeknoopt worden. Of hij kan hem 
ook open laten. Een hand met een slip voor een penis. 
Meer dan een dweil lijkt dat een vijgenblad, ook Adam 
en Eva gebruikten er een na hun zondeval. Welke zon-
de heeft híj begaan? Hij werd oud, veel ouder dan zijn 
vader werd. Arme vader, aan wie hij nog minder denkt 
dan aan de moeder die haar zoontje de sloot in duwt. Er 
leven meer herinneringen aan haar voort in zijn hoofd, 
maar van zijn vader bestaan er maar twee, de eerste 
een beeld van het gezicht van zijn vader, die met zijn 
kin op het hoofd van een paard rust. Zijn vader lacht 
en kijkt naar zijn zoon op het paard. Het paard is van 
hout en het staat op een draaimolen. De molen draait 
rond, op en neer gaat het paard, aangespoord door zijn 
vader. Het gaat snel en omdat hij nog klein is, houdt hij 
zich vast aan de oren. Waarna zijn vader uit beeld ver-
dwijnt, door de draaiende molen meegevoerd. En toen 
ging zijn vader dood, zomaar. Dacht hij als kind vaak 
aan hem? Soms zag hij dat gezicht op het paardenhoofd 
terug en zag hij zijn eigen handjes, om de oren van het 
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paard, dicht bij de oren van zijn vader. Dichter is hij 
nooit bij zijn vader geraakt, in handbereik, maar nooit 
in zijn armen, toch niet dat hij weet, een gemis dat hem 
vroeger deed huilen.

Het is lang geleden dat hij nog huilde, hij weet nog 
wanneer, maar daar denkt hij niet graag aan terug. 
Als hij huilt, komt hij in de problemen. Een traan op 
de grond lijkt een druppel urine. Om zo’n spoor voor 
Marie te vermijden moet hij zijn ogen betten. Dan is hij 
genoodzaakt om de dweil te gebruiken waarmee hij zijn 
penis droogt. Die gaat dan weer druipen, wat hij verder 
niet in de hand heeft, helaas. Alhoewel, een blik naar 
beneden toont hem het tegendeel. Hij houdt zijn zaak-
je vast. Ontdaan van zijn voortplantingsfunctie, is zijn 
lid een buis die zijn water loost, een deel van zijn wa-
terleiding, net als zijn voorstanderklier, die vanbinnen 
verbonden is met wat hij aan de buitenkant beetheeft 
zodat hij gerust kan stellen dat hij de zaak in de hand 
houdt, maar daarom niet onder controle heeft, tenzij 
hij zijn slip gebruikt om zijn gêne te camoufleren, zoals 
Adam en Eva met hun vijgenblad.

Doordenken werkt verlossend. Wat eerst nog 
schaamte heette, krijgt een godsdienstig karakter, ver-
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heft het platvloerse tot een hemels niveau. Wat een 
oppepper, deze gedachte. Hij is blij met elk geschenk 
dat een dag voor hem nog in petto heeft. Hij wil zijn 
handen in dankbaarheid vouwen, een gebaar dat zijn 
moeder hem leerde, maar dat een mens vergeet als het 
beter gaat. Hoe goed verging het Marie en hem, dat ze 
het bidden verleerden? Of kenden ze alleen maar te-
genslag omdat ze hun godsdienst verzaakten? Komt 
een bekering te laat? Hij vond Adam en Eva terug. Wat 
is de volgende stap? Een Weesgegroet? Ave, Maria. Ge-
groet, Marie. De maagd Marie, dochter van ingoede 
lui uit het dorp die nooit een vlieg kwaad zouden doen. 
Haar ontmaagding was ook zijn eerste keer. Wat een 
gestuntel, maar ze leerden vlug bij, goddank. Hoe deed 
hij dat toen, God danken? Zijn vingers verstrengelen 
zich.

‘Gegroet, Marie.’
Zijn stem klinkt hem vreemd in de oren. Hij hoort 

ze niet vaak meer de laatste tijd. Wat Marie hem nog 
zegt is hem duidelijk, hij hoeft haar geen uitleg te vra-
gen. En wat hij zelf te zeggen heeft, zei hij zo dikwijls 
dat het voorgoed in haar hoofd zit. Soms bracht hij 
nieuws mee naar huis, als hij een middag gekaart had 
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en het bier hem loslippig had gemaakt. Dan luisterde ze, 
maar een vraag of bedenking volgde zelden, zodat het 
gesprek vlug verzandde. Dat vindt hij niet onrustwek-
kend, want hun stilte gaat nooit aan een storm vooraf. 
Verbergt wie zwijgt een geheim? Legt wie spreekt een 
bekentenis af ? Stilte is de stem van de twijfel.

‘Nu en in het uur van onze dood. Amen.’
Hij maakt een kruisteken terwijl hij het hoofd buigt. 

De vuile onderbroek op de grond verbaast hem nog 
meer dan het automatisme waarmee hij het kruiste-
ken sloeg. Die slip komt van pas, want de stof van zijn 
badjas kietelt zijn billen. Nu bewijst zich het nut van 
zijn kniebuigingen, elke ochtend nadat hij uit bed stapt. 
Steunend op de rand van het wasbakje vist hij met de 
tip van zijn rechtervoet zijn onderbroek van de grond 
en heft dan zijn knie zo hoog op dat hij met zijn hand bij 
de slip kan. Zonder oefening was hem dat niet gelukt.

In de woonkamer pas, in de fauteuil bij de hout-
kachel, slaagt hij erin om zijn onderbroek over zijn 
voeten te trekken. Wat een gedoe met die slip. Maar als 
hij eenmaal is aangekleed, houdt niemand of niets hem 
nog tegen hout voor de kachel te kloven. Twee kuub 
blokken liggen te wachten. Kloven en laten drogen, 
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zodat hij in de winter kan stoken. Een paar dagen hak-
ken, en dan zullen zijn stramme spieren weer soepeler 
aanvoelen. Hij verheugt zich erop, zich nuttig voelen 
doet goed. Daarom maakt hij ook graag het ontbijt 
klaar. De koffie is al gemalen, hij hoeft alleen nog het 
water te koken.

Hij vult de fluitketel, steekt de gaspit van het for-
nuis aan en regelt de vlam. Ontelbare keren al voerde 
hij die handelingen uit, maar elke beweging doet hij 
met evenveel aandacht. Zoals Marie het verwoordt 
bij het bakken: niet enkel het vuur maakt van deeg een 
brood. Ook het wegen van het meel en het kneden van 
het mengsel bepalen de smaak van de boterham. Het 
koken van water maakt deel uit van koffiezetten. Elke 
daad beïnvloedt de uitkomst van een plan dat wordt 
uitgevoerd, ook het wachten tot de ketel fluit. Wachten 
is werken, het beheersen van zenuwen. Nervositeit 
leidt tot het vroegtijdig afbreken van het proces dat 
naar het kookpunt voert. Als de ketel zingt, fluit hij 
nog niet. Het is een secondespel, maar de zelfcontrole, 
aan de dag gelegd door wie de kunst van het wachten 
beheerst, scheidt van het koren het kaf. De meester 
verbijt het ongeduld dat een prutser verleidt tot een 
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