
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
Het leek een van die vele avonden te worden die ik me de 
volgende dag al niet meer zou herinneren. Tot Oscar thuis-
kwam, zijn gezicht koel van de vochtige buitenlucht. 

Hij was naar een afscheidsborrel van een collega geweest en 
hij zei dat de wijn er smerig was en dat hij zich had verveeld 
zonder mij. Hij zette teletekst aan, iets wat hij bij binnen-
komst vaker doet. Ik warmde de minestrone op die ik voor 
hem had bewaard. Hij sloeg zijn servet open en legde het hoog 
op zijn schoot, een gewoonte die hij nergens nalaat, zelfs niet 
als er alleen een dun papieren servetje voorhanden is. Voor 
zijn doen at hij snel, maar wel beschaafd, zoals hij alles be-
schaafd doet. Toen hij opstond om in de woonkamer zijn 
krant te lezen, prees hij de minestrone en gaf me een vluchtige 
kus, maar ik zal deze soep niet meer bereiden.  

Op de televisie lette ik niet echt. Zoals gewoonlijk stond hij 
aan om de grote, stille keuken wat leven te geven. Ik snoepte 
nog wat van de parmezaan, ruimde de tafel af, schoof de stoe-
len aan. Achter mijn rug hoorde ik een presentator zeggen: 
‘Een zwart pak en een witte trui of bloes. Opvallend was dat 
de revers en zakken van het jasje wit zijn afgebiesd.’ 
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Ik dacht aan een jasje met dezelfde details, dat ik zeker een 
jaar of twee niet had gedragen.  

‘Verder viel de zwarte schoudertas op, een model dat leek 
op een aktetas, met aan de voorzijde een blauwe klep.’ 

Ik draaide me naar het scherm, dat alles om zich heen liet 
verdwijnen. Een schets van een meisje met blond, volgens de 
presentator opgestoken haar, waardoor de lengte van het haar 
niet duidelijk was. Een jonge vrouw van ongeveer een meter 
zeventig, zei hij, die accentloos Nederlands sprak. Er bestaan 
honderden van die blonde meisjes met een smal gezicht die 
keurig spreken, maar ik wist dat het Emmy was. 

Het ging om een zaak waaraan eerder aandacht was besteed. 
Omdat het slachtoffer afgelopen zondag was overleden, werd 
opnieuw een beroep gedaan op de kijkers. Ik was een van die 
kijkers, ik was dé kijker, die uit een immens oog bestond. En 
terwijl dat oog de beelden opzoog, sprong uit een duistere nis 
in mijn geheugen Adami tevoorschijn. Dokter Adami, de heler, 
de ziener, de man die leefde van wat hij en zijn klanten zijn 
gave noemden. Zijn hand met de ringen aan pink en wijsvin-
ger komt omhoog van de speelkaarten die voor hem liggen, 
en hij wijst naar me en zegt: ‘Neem nooit kinderen, het zou 
je slecht bekomen…’ 

Die woorden sleepte ik, hoe onzinnig ook, al die jaren met 
me mee en zag ik nu recht voor me bewaarheid. Mijn hart 
klopte heftig en mijn maag werd hard, maar ik wist me te 
beheersen door een paar keer heen en weer te lopen voor ik 
naar de woonkamer ging. 

Ook hier stond de televisie aan, het geluid zacht. Schok ke rige 
zwart-witbeelden van een supermarkt of een benzinepomp-
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station. Ik bleef in de deuropening staan, zodat Oscar, op de 
chaise longue van zijn moeder, mijn gezicht niet goed zou zien. 

Hij keek op van zijn krant: ‘…Paula?’ 
‘Ik ga zo naar boven om nog wat te mailen.’ Ik hoorde hoe 

opzettelijk kalm mijn stem klonk. ‘Misschien wil je iets toe? 
Er zijn rijpe peren.’ 

Hij is geen fruiteter, ik wist wat hij zou zeggen en dat zei 
hij ook: ‘Morgen maar.’  
 

*** 
 
Ondanks de misselijkheid ben ik hierna met een glas wijn 
naar mijn kamer gegaan. Hoewel er ook aan de achterzijde 
van het huis geen directe inkijk is, sloot ik de gordijnen. 
Voor het geval Oscar eerder naar bed zou gaan en me welte-
rusten kwam wensen of Emmy thuis zou komen en onver-
hoeds binnenvallen, hield ik het mailprogramma open. 

De site verwees naar een uitzending in september. Er stond 
een filmpje op waarin een reconstructie van de overval werd 
getoond. Een blond meisje, minder bevallig dan Emmy, in 
een zwart jasje zonder het witte accent, met een zwarte tas 
waar uit ze een blocnote en een pen haalt. Ze zit tegenover een 
oud echtpaar en vraagt: ‘Aan welke instantie heeft u voor het 
laatst geschonken?’ Ze noteert, stelt een vraag die niet te ho-
ren is en staat op. Ze zoekt rond in een slaapkamer met twee 
bedden, een linnenkast, een ladekast. Ze haalt iets uit een la en 
stopt het in de rechterzak van het jasje. Onjuist: de zakken van 
mijn jasje heb ik niet losgetornd. De oude man komt de slaap-
 kamer binnen en maakt een vragend gebaar, terwijl hij wat 
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zegt. Het meisje geeft hem een duw, hij valt, ze kijkt niet naar 
hem om, loopt de vrouw zowat omver, grist binnen de tas en 
de blocnote weg en gaat ervandoor. Het woord ‘reconstructie’ 
verdwijnt. Er wordt een foto getoond van een zilveren bedel -
 armband om kijkers een indruk te geven van het gestolen 
jeugd sentiment. Aan de schakels een kikkertje, een klavertje-
vier, iets wat op een zeepaardje lijkt. En dan komt de werkelijke 
echtgenote in beeld, een vrouw die in de tachtig moet zijn. 

Ze zegt: ‘Ik ben de vrouw van Adelbert Jaring. Aart, we 
noemen hem Aart. Mijn naam is Gesina.’ Haar onderste 
oogleden zien rood en haar gezicht is bleek, het oud-bleek 
waarin geen blos meer trekt. Ze spreekt met zachte stem. 
Het meisje had aan de deur gezegd dat het ging om een on-
derzoek naar goede doelen. Het bureau deed dit in opdracht 
van de overheid. ‘We hadden haar binnengelaten,’ zegt de 
vrouw bedeesd, ‘omdat we inderdaad weleens schenken aan 
goede doelen en omdat het meisje aardig en beschaafd over-
kwam. Nadat ze een paar vragen had gesteld vroeg ze of ze 
even naar de wc mocht. Ze bleef nogal lang weg, daarom ging 
mijn man kijken of er iets met haar was. Ik zei dat ik dat be-
ter kon doen, als vrouw, maar hij is beter ter been. Ik hoor-
de een bons. Hij kwam niet terug. Ik stond op om te kijken 
wat er aan de hand was en in de gang vloog ze op me af. Ze 
duwde me opzij en trok de oorbel uit mijn oor. Die heeft een 
agent later in de voortuin gevonden. Mijn oor is gescheurd. 
Het gebeurde erg snel allemaal. Mijn man was niet meer bij 
bewustzijn. Hij bloedde. Hij ligt nog altijd in coma.’ 

En nu is Adelbert Jaring dood. Een onbekende, die ik de 
rest van mijn leven zal kennen. 
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*** 
 
Even over halfelf kwam Emmy thuis. Na een minuut of tien 
stak ze haar hoofd om de deur: ‘Hoi mam, welterusten.’ 

‘Emmy. Welterusten. Alles oké?’ 
Alsof het niet in me brandde om haar vragen te stellen en 

de waarheid desnoods met harde hand uit haar te trekken. 
‘Ja hoor, alles oké. En je hoeft niet te vragen of ik mijn 

fiets op slot heb gezet, want ja.’ 
Ze kwam niet dichterbij, misschien had ze gedronken of 

gerookt. Ik keek naar de zwarte Eastpak, die als een handtas 
aan haar hand hing. Aan de voorkant de broche, een chip-
munk die we uit New York voor haar hadden meegenomen. 

‘Je bent laat, bij wie was je ook weer?’ 
‘Milou. Beetje met natuurkunde helpen. Morgen eet ik 

daar, als dat oké is. Ze snapt er helemaal niets van, het is als-
of ik het aan een kleuter moet uitleggen. Ze heeft trouwens 
een schattig broertje. Rafael. Tweede leg, weet je wel, wat jij 
niks vindt. Een halfbroertje dus, maar wat maakt het uit, het 
is ondertussen wel een héél leuk jongetje.’ 

‘Vast wel.’ 
‘Zeker wel.’ 
‘Ben je moe?’ 
‘Ik ben helemaal niet moe.’ 
‘Ik dacht het.’ 
‘Misschien maar eens een bril aanschaffen, moe. Een paarse 

vlinderbril zou je goed staan.’ 
Humor. Charme. Menig crimineel die erom bekendstaat. 
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*** 
 
Het kon niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat ik dit moest 
ontdekken door zoiets prozaïsch als een televisie. Maar al 
mocht de duvel het voor mij bedoeld hebben, duizenden ogen 
hebben het gezien. 

‘Wie herkent aan de hand van het signalement de dader? 
Wie heeft deze jonge vrouw mogelijk gezien op 26 augustus 
tussen drie en vier uur in de buurt van de Fideliolaan in 
Amstelveen?’ 

Het soort vragen, dat, evenals dat hele programma, altijd 
bedoeld was voor anderen. 

Wat als iemand haar inderdaad die dag heeft gezien of denkt 
te herkennen? Wat moest ze in die buitenwijk? Misschien 
woont er een medeleerling. Ik weet de laatste tijd niet meer 
wie haar vrienden zijn en of ze die in huis haalt als Oscar en ik 
er niet zijn. Ze is veel met haar telefoon in de weer en noemt 
namen, maar ik ken slechts vaag een paar gezichten. De 
peuken die ik weleens in de tuin vind zouden van haar kun-
nen zijn, ze kauwt vaak op kauwgum. Ze zei een keer het ge-
voel te hebben dat ik constant op haar let, maar ik kan nu 
alleen maar concluderen dat ik dat niet genoeg heb gedaan. 
Het leek ook niet nodig. Ze heeft geen problemen op school, 
haalt moeiteloos hoge cijfers. Als ze daarin had gefaald, was 
er een reden geweest haar in het gareel te dwingen. Ze komt 
evenwichtig en blijmoedig over. Zou ze onder die schil door-
 trapter zijn dan ik haar ken, meedogenloos zelfs? Heeft ze 
het om of door iemand gedaan? Is ze ergens door beïnvloed? 
Heb ik niet genoeg opgelet? Ze was als kind niet agressief, 
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was ook niet gemeen tegen dieren, wat doorgaans het geval is 
bij gewelddadige mensen. Geen uitwassen, niets verontrus-
tends. Er was alleen, toen ze een jaar of acht, negen was, een 
meisje met een verbrijzelde vinger dat beweerde dat Emmy 
opzettelijk de deur had dichtgehouden toen ze klem zat. Het 
meisje werd niet geloofd. 

Ik twijfel zo aan alles dat het haar tot een vreemde maakt. 
Een vertrouwde vreemde die een oude man doodt en ver-
volgens in staat is zijn vrouw een oorbel af te rukken. Waar 
ik me het minst raad mee weet is dat ze kan leven met wat ze 
heeft gedaan.
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Kijk, kijk hem liggen, hij slaapt en weet van niets. Vertellen 
zal ik het hem ook niet, het zou zijn leven vergiftigen. 

Oscar is zo’n man die zich op zijn zij draait en al na een 
paar tellen onaanspreekbaar is. Ik kan de lamp op mijn nacht-
 kastje laten branden, ik kan woelen, zuchten, hoesten, huilen, 
het bed verlaten, hardop zeggen wat ik liever niet uitspreek 
of hij beter niet kan horen: niets maakt hem wakker. Behalve 
die keer dat hij ’s nachts dacht een hartaanval te krijgen. Ik 
reed hem naar de polikliniek van het ziekenhuis, waar een 
tennisvriend van hem, die er op dat moment natuurlijk niet 
was, als hartchirurg werkt. Het bleek loos alarm, iets wat wel 
vaker zal gebeuren bij het ouder worden als je nog altijd bang 
bent om dood te gaan. 

Hij had vanavond het bonken van mijn hart eens moeten 
horen. 

Ondanks de wijn en een slaappil wil de slaap niet komen. 
Telkens ben ik bang dat er zal worden aangebeld. Een bel die 
onheilspellend en vastberaden zal klinken. 

In het gedimde licht van de leeslamp lig ik naar Oscar te 
staren. Veronderstel dat hij niet van tafel was gegaan, maar 
had gezien wat een paar minuten later in beeld kwam. 
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Zou ik het toestel meteen op een ander kanaal hebben ge-
zet? Ik kon me niet eens bewegen. 

Zou ik hem eerst hebben afgeleid door zomaar wat te zeg-
gen? Het zou een kreet zijn geworden. 

Er is een licht trillen in zijn kin en even maakt hij het ge-
luid van een hommel. Zijn wang en onderlip hangen af naar 
het kussen. Zelfs zijn neus lijkt slapper. Ik onderdruk de nei-
ging hem een aai te geven over zijn grijzende haar, dat heel 
kort is omdat ik niet wil dat hij er in alles uitziet als de mees-
ten van zijn collega’s. Dat ze eendere pakken en schoenen 
dragen, daarover houd ik mijn mond. Hij zou niet anders 
kunnen, zou zich in andersoortige kleding een clown voelen, 
maar van zijn kapsel is hij zich hooguit bewust als hij voor 
een spiegel staat. Als ik er niet zou zijn, zou hij het weer die 
paar centimeter laten groeien tot het net niet over zijn oren 
kwam, zijn mooie, vrij kleine oren, waarover mijn moeder 
met spijt opmerkte dat het een teken was dat hij niet oud zou 
worden. Vrouwen, ook jongere, vinden hem aantrekkelijk. 
Hij beweert dat het hem niet opvalt, maar ik zie dat hij dit 
veinst. 

Hij mag zich dan een enkele keer zorgen maken over zijn 
fysiek, hij slaagt erin gelijkmoedig te blijven onder alle omstan-
digheden, een houding die hem in zijn beroep goed uitkomt. 
Het zijn niet enkel notariële akten die voor zekerheid zor-
gen. Wellevendheid, ernst, doortastendheid, gepaste schroom, 
hoffelijkheid, hij draagt het allemaal uit en wordt in ruil ge-
respecteerd en blindelings vertrouwd, ook door lastpakken. 
Wie wil geen notaris die aandachtig luistert, zijn verzorgde 
handen rustig voor zich op het bureau waarop een foto van 
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zijn vrouw en dochter prijkt, in een kantoor waar het geluid 
gedempt is, het landschap en de stillevens aan de muur niet 
werkelijk afleiden en het licht binnenvalt door hoge, zeven-
tiende-eeuwse ramen. Hij heeft dan ook geen klanten, hij heeft 
cliënten. Ik vermoed dat hij bij vastgoedzaken en andere trans-
acties malversaties pleegt. Hij lachte toen ik er een keer naar 
vroeg, en dat bleef zijn enige antwoord. 

De foto op zijn bureau is aan vervanging toe. Niet dat ik 
inmiddels zo veranderd ben, geloof ik, maar Emmy, willig 
naast me gezeten, bezat toen nog iets kinderlijks. Mijn meisje, 
dat dit kinderlijke, onschuldige nog volkomen lijkt te hebben 
als ze haar muts met oortjes draagt. Onze zestienjarige doch-
 ter met haar halflange blonde haar, dat ze blijkbaar buiten de 
deur weleens opsteekt. Ze zal er daardoor ouder hebben uit-
 gezien. ‘Een jonge vrouw,’ zei de presentator, ‘van vermoede-
lijk achttien, negentien jaar.’ 

Heeft ze daar weet van? En zo ja: heeft ze erom gelachen? 
Maar dan toch in haar eentje, want ik kan me niet voorstellen 
dat ze haar fatale grap, die niets meer met een puberale pose 
van doen heeft, met iemand zou kunnen delen. 

Verzwijgen. Ook ik ben daar goed in. Oscar en ik maken 
geen ruzie, gaan wrijvingen uit de weg, iets wat het verzwijgen 
eenvoudiger heeft gemaakt. Kan Emmy’s misdaad daar nog 
bij? Ja, die kan, die moet erbij, ik durf me zelfs af te vragen of 
hij er niet bij hoort nu ik weer aan Adami moet denken. Zijn 
naam staat niet in het telefoonboek en op internet is hij even-
min te vinden. Ik weet niet of hij nog leeft, ik hoop van niet.  

Acht jaar geleden heb ik voor zijn deur gestaan. Op weg 
naar een speciaalzaak aan de Vijzelgracht was ik onwillekeu-
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rig de Noorderstraat in gelopen. Het geëmailleerde bordje 
met dr. adami bleek vervangen door een smal plaatje met 
daarop alleen zijn achternaam: inzberg. Ik nam aan dat hij 
zijn praktijk had opgegeven. Dit riep het beeld op van een 
nauwelijks herkenbare, oude man in een vervuild interieur. 
Hoewel ik me vaak had voorgesteld hoe het zou zijn als ik hem 
weer zou zien, weigerde mijn hand naar de bel te gaan en ik 
liep door, gehaast, alsof ik bang was betrapt te worden. 

Ik heb me meer dan eens afgevraagd wat er zou zijn ge-
beurd als ik hem had ontmoet. Ik weet niet of ik hem zou 
hebben verteld over Emmy’s bestaan. Misschien had ik een 
ander leven verzonnen om het hem ongemakkelijk te maken. 
Zou hij me hebben herkend? En nog weten wat hij me had 
wijsgemaakt? Zou hij me associëren met de familie Weber, 
bij wie hij in dat jaar aan huis kwam en waar ik hem voor 
het eerst had gezien? Charlie Weber en haar broer Tobias, 
hun ziekelijke moeder, de getemperde sfeer in het grachten-
huis, die iets verdorvens had en me, als ik eraan terugdenk, 
nog altijd een rilling bezorgt. 

Ja, ik hoop, ik wens dat Adami dood is en dat dat op een 
akelige manier is gegaan. 
 

*** 
 
Hij bloedde, zei de vrouw over haar bewusteloze man op de 
vloer. Hij bloedde. En kijk Oscar in dit weldadige bed, hij 
slaapt maar door, rustig, veilig, zijn arm boven het dekbed. 
Hij draagt altijd een pyjama, zelfs in zijn studententijd heeft 
hij nooit naakt, en ook nooit in zijn kleren geslapen. Hij koopt 
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de pyjama’s bij een kleine zaak die ze uit Engeland impor-
teert. Altijd met korte mouwen, omdat hij het anders te 
warm krijgt. In die pyjama ligt een wat zwaarder geworden, 
maar niet lelijk lichaam dat het niet kan schelen dat ik geen 
jong vlees meer heb. Voor hem is het jong. 

Zijn arm rust als een reuzenlarf op zijn zij, met aan het eind 
een kop waar geen plekje eelt aan zit. De glanzende trouw -
ring, die hij iedere ochtend voor hij doucht op de console van 
zijn wastafel legt. Nooit een hamer of een vel schuurpapier 
aangeraakt, vingertoppen zo zacht als die van mij. 

Het moederschap heeft me nauwelijks werk gekost. Alleen 
toen Emmy een baby was heb ik meer dan het nodige gedaan. 
Ik stond eindeloos op om haar te voeden en te kijken of ze 
nog wel leefde, nam haar op zodra ze begon te huilen, siste 
van pijn tijdens het zogen en smeerde boter op mijn ontsto-
ken tepels, een oude truc van mijn grootmoeder. Mijn kleren 
onder de melk, kwijl, snot, pis, poep. Emmy’s bovenmatige 
huilen deed me in die tijd toch weer vrezen voor Adami’s 
gelijk en ik verzette me tegen dit bijgeloof en liep en liep, de 
kamers rond, de gangen, de tuin, wiegend, dansend, zingend. 
Slaap snertkindje slaap. Ik meende het niet, ik mocht het niet 
menen. Hoe vaak heb ik haar ’s nachts niet in bad gedaan om 
het huilen te stillen? Ik kookte flesjes en spenen uit, was al-
maar in de weer met luiers en kleertjes, zorgde dat alles om 
haar heen schoon was, op het steriele af. Ik begreep soms 
niet dat ik ondanks de vermoeidheid nog de energie ervoor 
kon opbrengen. Het moest, en dat was niet omdat ik de voor-
beeldige moeder wilde spelen. 

Neem een oppas, zei Oscar sussend, neem een meisje in 
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huis. Het is de enige tijd geweest dat ik tegen hem uitviel. Had 
hij het kind gebaard? Voelde hij de melk door zijn hemd heen 
lekken? Werd hij ’s nachts wakker? Hij vatte het idee op dat 
ik geen tweede kind wilde omdat ik niet zou willen slijten aan 
opnieuw zulke zorgen en ik heb het zo gelaten, al vermoed 
ik dat hij zelf bang was dat het ons huwelijk zou schaden.  
 

*** 
 
Hij weet niet dat ik voor ik met hem omging zwanger ben 
geweest. Ik was panisch, het moest weg, ik stond niet toe me 
er een voorstelling van te maken. Maar zodra het weg was 
kreeg ik spijt, een onhoudbare spijt die Adami’s waarschu-
wing tenietdeed.  

Toen ik me door Oscar het hof liet maken, had ik een slecht  -
betaalde baan in een interieurzaak. Hij kocht een Bau haus -
lamp en kwam een week later terug voor een bureaustoel, 
die niet in voorraad was. Terwijl ik de bestelling noteerde, 
bekende hij verlegen dat ik hem al een paar keer eerder was 
opgevallen. De Aziatische afdeling van het Rijksmuseum, een 
buurtcafé, een supermarkt, hij wist zelfs een jas, een paar 
buitenissige schoenen, en een paar vrienden met wie ik in die 
tijd omging, te beschrijven. 

Het was niet moeilijk om te doen of ik me verzette tegen 
zijn hofmakerij, die af en toe op mijn lachspieren werkte. Ik 
geloof ook niet dat het verkeerd was dat ik dit spel zo cliché-
matig speelde, hij had er immers schik in. De bloemen waar-
mee hij regelmatig aan kwam zetten, de etentjes in restaurants 
en weekends in landelijk gelegen hotels waar ik anders nooit 
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naartoe zou zijn gegaan. Cadeaus als een badjas en -slip pers 
met mijn initialen in goudborduursel, een oesterman die aan 
huis oesters opensneed, tickets voor Wimbledon. Ik was de 
dertig gepasseerd, liet het gaan zoals het ging en zei ja. Hij 
weerstond zijn moeder en dit leven begon.  

Een maand of acht later, in het weekend dat hij met zijn 
moeder naar Zürich was voor de begrafenis van een oudoom, 
ging ik naar een café aan de Nieuwmarkt, waar ik in mijn 
studententijd weleens kwam. Nog altijd komen er veel Engel -
sen, die zomer en winter in een t-shirt lopen. 

Ik zag hem staan, aan het eind van de bar, bedachtzaam 
drinkend, loerend. Een man die dierlijk werd als er een vrouw 
in zijn buurt kwam. Maar hij was geen blonde fan van 
Chelsea of Arsenal, hij kwam uit Angarn, een Zweeds dorp. 
Ludvik. Naar zijn achternaam heb ik hem niet gevraagd. 
We dronken op de barmeid met haar getatoeëerde armen 
die eveneens met hem flirtte maar haar poging opgaf, op zijn 
moeder die op een vrachtwagen reed, op mijn moeder die 
in meer dan vijfduizend dagen een veelvoud aan wc’s had 
geschrobd en zich ‘medewerkster bij Hotel Américain’ had 
genoemd, op het sikkelvormige litteken in zijn hals, op de 
schoen die van mijn voet gleed en die hij onder de barkruk 
vandaan oppakte en aan mijn voet schoof (ik herinner me 
het weeë gevoel dat door mijn been trok), op zijn landgenote 
Hilma af Klint, die Picasso, Kandinsky, Malevitsj en noem 
maar op voor was maar nooit zo beroemd werd – Schande, 
schande, riepen we, proost! –, op de pinda’s die onze lippen 
zout maakten, op het Walhalla. Hij leek zelf een god, een 
benevelende god. Jag vill ha dig. 
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Hem lukte wat Oscar al die tijd die ik met hem sliep, niet 
was gelukt. 

Het weekend van de eisprong. Ik heb een afkeer van dat 
woord, zoals ik ook een afkeer heb van ‘verwekker’ en ‘vrucht’ 
als het om een baby gaat, en van de namen van organen. Ik 
wil niet weten hoe het vanbinnen allemaal in elkaar steekt en 
werkt, maar ik kan niet ontkennen dat ik voelde dat het zich 
ergens in dat broeierige duister nestelde, onwrikbaar. Wat 
maakte het uit van wie het was. Wie is niet verwekt en gebo-
ren, wie bestaat niet uit vlees, bloed en botten, hebben we niet 
allemaal een hart, zintuigen en ledematen. Soms lijken we meer 
op een vreemde dan op onze eigen familie. Een kind is een 
kind. Deel maar, deel maar, kleine, ik wil je, jag vill ha dig.  

Op maandagochtend zei ik de god dat hij moest gaan en 
hij ging. I am an artist, had hij gezegd, maar ik heb op inter-
net alleen een slagwerker en geen schilder of schrijver die 
Ludvik heet kunnen vinden. Er zijn er nogal wat die de ziel 
van een kunstenaar denken te hebben, maar elk talent ont-
beren. Wie weet rijdt hij ’s morgens drie kinderen naar school. 
Over een stille weg langs een van die diepe meren. Wie weet 
ligt hij soms wakker en herinnert zich deze korte affaire. Wie 
weet heeft hij gemoord. 

Emmy heeft de grijze ogen en hoge jukbeenderen die ook 
zijn gezicht knap maakten. Maar volgens Oscar lijkt ze op 
mij. Van mij houden is van haar houden en zien wat je zien 
wilt, zo simpel is het. Tot ze ongeveer zes maanden was, 
kreeg ik ‘papa’ en ‘vader’ zowel tegenover hem als tegenover 
de buitenwereld met moeite over mijn lippen, maar ik deed 
het. En kijk, ze is zo’n dochter geworden die om haar vaders 
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hals hangt en met een smekende blik alles van hem gedaan 
krijgt. Ze is ook wezenlijk zijn dochter, zeker in de ogen van 
anderen. In haar lach is zijn lach te horen, in haar ‘Ach mama’ 
klinkt zijn ‘Ach, Paula’. Ze zeggen sommige begroetingen 
en woorden als ‘o’ en ‘toe’ en ‘ja ja’ op een bepaald toontje. 
Ze houden van hetzelfde voedsel, zijn liever in de sneeuw dan 
aan het strand, spelen graag bordspelletjes, vinden het in huis 
al snel te warm. Ze snappen allebei doorgaans niet wat ik zie 
in de kunst die in mijn galerie hangt. Emmy laat dit luidruch-
tig weten, Oscar zwijgt of maakt een onhandige, goedbedoel-
de opmerking. En dan: ze draagt zijn naam en de voornaam 
van zijn moeder. In zijn kamer hangt een portret van haar 
te paard: Emma Catharina Elizabeth van Pabst. Vanuit de 
hoogte toeziend op haar enige zoon en dat zal ze de rest van 
zijn leven blijven doen. Ik heb haar kort gekend, maar het was 
lang genoeg voor haar om Oscar een brief te schrijven waar-
in ze hem afraadde ‘omgang’ met mij te hebben. Geen woord 
over mijn afkomst, de buurt waar ik ben opgegroeid, al zal 
ze die van een twijfelachtig allooi hebben gevonden. Nee, het 
feit dat ik een zomervakantie in een winkel op een ferry had 
gewerkt en dus met zeelui was omgegaan achtte ze ‘een teken 
van mannengekte en ontrouw’. 

En dat hoewel ze mijn moeder niet eens had ontmoet en ze 
er met haar stellige misprijzen ‘zo moeder, zo dochter’ aan 
had kunnen toevoegen. Dat is haar bespaard gebleven door 
een val van haar paard, niet het paard op het schilderij, maar 
een jong dier dat haar nog een trap na heeft gegeven. Ze heeft 
bijna een maand in coma gelegen, met Oscar elke dag aan 
haar zijde. Ik zie haar zo weer voor me in het krijtwitte bed, 
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haar anders norse gezicht nietszeggend. Als ik naar haar keek, 
voelde ik niet veel, zelfs niet als ik me realiseerde dat ik naar 
een stervende keek, een weerloos schepsel. Ik had te doen 
met haar zoon, die met zijn hand troost zocht op mijn zwel-
lende buik. 
 

*** 
 
In augustus waren we in Rome. Emmy wilde niet mee. Ze 
had die week nog vakantie en zou bij een vriendin logeren. 
In het uur dat ze haar misdaad beging, bezochten Oscar en ik 
een palazzo dat op afspraak, onder begeleiding van een gids, 
bezoekers binnenliet om in een kabinet een plafondschilde-
ring van Caravaggio te bezichtigen. In het kabinet was hoog-
uit ruimte voor een bank of eenpersoonsbed waarop de 
kardinaal, zijn opdrachtgever, recht in het kruis kon kijken 
van een jonge, naakte man. De bezoekers lachten besmuikt. 
Kunst die de zonde vergoelijkt. 

In de tuin nam Oscar een foto van me, naast het beeld van 
een faun met een erectie. Ik kan nu niet anders dan met wal-
ging denken aan hoe ik daar lachend onder de zon stond, 
terwijl Emmy het leven uit de oude man schopte.
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