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Ik kan geen zinnige zin verzinnen om mee te beginnen. Ik krijg niet één 
volzin zinvol vol. Ik weet alleen maar hoe het boek eindigt: met vuurwerk. 
Met iemand die zichzelf een kogel door het hoofd jaagt. Denk ik. Er gaan 
koppen rollen. Denk ik. Maar waarom legt het jonge meisje, de man of 
vrouw in de hoofdrol zichzelf om?
 Waarom?
 Daarom.
 Omdat ik denk dat het goed is om te weten waar je boek eindigt voor je 
eraan begint. Verzint eer ge begint. Ik weet niet zeker of die stelling klopt, ik 
heb nog nooit een boek geschreven, maar een mens moet ergens beginnen en 
ik begin bij het einde. Maar wat gebeurt er daarvoor? Wie, wat, waar, 
wanneer, waarom en hoe?
 Daar heb ik over nagedacht sinds ik uit het kantoor van mevrouw 
Pauwels ben vertrokken en tien minuten geleden heb ik besloten dat dit 
verhaal zal gaan over iemand die levensmoe is. Of wordt, dat weet ik nog 
niet zeker, maar er moeten en zullen koppen rollen. Verder gaan er harten 
breken, er komen grappen en grollen, een lach, een traan… Het hele 
amalgaam, en op het eind is mijn personage het allemaal beu. Het leven 
moe. Niet omdat ik zelf levensmoe ben, maar eerder zomaar. Omdat 
‘melancholie’ en ‘nostalgie’ mooie woorden zijn, omdat ik Leaving Las 
Vegas een goeie film vond en omdat mensen graag Murakami lezen.
 Sinds ik die knoop heb doorgehakt, zijn er nog eens vijf minuten 
verstreken. Ik heb nog niets geschreven, want ik kan geen zinnige zin 
verzinnen om mee te beginnen. Ik krijg geen volzin zinvol vol enzovoort. Hoe 
moeilijk kan het zijn om een eerste personage te bedenken? Hij, zij of die kan 
gebaseerd zijn op om het even wie. Ik ga bij mezelf te rade ter inspiratie: ik 
ben een modale twintiger en ik zit helemaal alleen op kot vlak bij de 
universiteit waar ik studeer…
 Dat is allemaal niet zo boeiend, dus bij mezelf ga ik de mosterd niet 
vinden. Dat doet me eraan denken dat ik dringend naar de winkel moet. Ik 
ben zo terug.

Voor Tamara
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Ik ben terug.
 Supermarkten zijn werkelijk wonderbaarlijk. Je kunt er zowat alles 
kopen. Ik heb nu mosterd, maar ook avocado’s, mango’s, kiwi’s, gember, 
lijnzaadcrackers, geelvintonijn, zilvervliesrijst en witte wijnazijn. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of ze hebben het. Het enige wat ik nergens in de winkel 
vond, was een goed idee. Ik weet nog steeds niet wie mijn hoofdpersonage 
wordt.
 Een snelle brainstorm met mezelf: gaat het verhaal over een huur moor
de naar die een smak geld krijgt om de liefde van zijn leven te vermoorden? 
Nee. Ga ik schrijven over een zangeres die popster wordt en aan smack ten 
onder gaat? Nee. Vertel ik over een cowboy en een indiaan? Terwijl de een 
de ander leert scalperen, helpt de ander de een zijn eigen volk koloniseren. 
Samen schuimen ze het Wilde Westen af, vrienden die nooit vrienden mogen 
zijn, maar vrienden blijven tot in het graf. Dat verhaal is nu al bijna af, 
maar het is mij iets te maf. Nee, nee en nog eens nee dus. 
 Kan ik niet beter een verhaal over een spion bedenken? Of over een soldaat 
aan het front, of over een piraat met een houten poot op een boot? Wat is het 
beste verhaal? Het kan allemaal.
 Ik heb een halve dag geleden beslist om een boek te schrijven over iemand 
die uiteindelijk sterft. Voorlopig kan het dus over elk van ons gaan en ik heb 
niet eens een titel. Als ik niet voortmaak, val ik zelf dood nog voor ik aan 
mijn eerste zin begin. Er valt geen tijd meer te verliezen.
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Het tableau van Pablo*

Pablo Gonzales-Chavarria is een eenvoudige man die niemand ooit 
opvalt. Als kind was hij eerder stil en op school blonk hij zelden uit. 
Zijn rapporten waren slechter dan gemiddeld en hij compenseerde 
dat niet met spitsvondigheid of een atletisch lijf. Pablo was een kind 
zonder uitgesproken talent. Hij groeide geruisloos op als de vierde 
van zeven kinderen en thuis probeerde hij vooral niemand te storen.
 Tegenwoordig ziet hij zijn broers en zussen nog maar sporadisch. 
Bij reünies wordt het algauw te druk, zeker met de kids erbij, en dus 
spreken de Gonzales-Chavarria’s liever af en petit comité. Pablo 
wordt daarbij vaak vergeten en hij begrijpt dat. Hij zou zichzelf ook 
niet boven aan de gastenlijst van een feestje zetten.
 In heel veel opzichten is Pablo een figurant in zijn eigen leven. Als 
hij een kleur was, dan was hij grijs, maar dat deert hem niet. Zijn 
leven is zelden schitterend, maar nooit echt saai, en alles in be - 
schouwing genomen is hij gelukkig. Hij werkt al 24 jaar in de haven 
van Antwerpen en is 23 jaar getrouwd met Anja. In al die tijd zijn 
Pablo en zijn vrouw het slechts vier keer oneens geweest met elkaar.
 De eerste drie onenigheden gingen telkens over de namen van 
hun pasgeboren baby’s. Pablo wilde zijn kinderen respectievelijk 
Carlos, Alejandro en Elisa noemen, maar ze heten Karel, Alexander 
en Elize. Toch is hij bijzonder trots op zijn kroost. Karel is intussen 
twintig en studeert zowaar aan de hogeschool, Alexander is 
zeventien en is behoorlijk creatief en Elize is elf en is de liefste 
dochter die iemand zich ooit kan wensen.
 De vierde huwelijkscrisis dateert ondertussen ook al van een jaar 
of tien geleden. Anja was toen even de weg kwijt en ze ging die 

*  Oorspronkelijke titel ‘Het palet van genoegen’, gewijzigd op verzoek van de 
nabestaanden.
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zoeken in de armen van de tuinier van de buren. Pablo kon dat 
enigszins begrijpen. Na twee kinderen was hun seksleven niet meer 
je dat en zijn vrouw had behoefte aan bevestiging van haar 
eigenwaarde. Zoals het een goede echtgenoot betaamt, heeft hij die 
schuiver indertijd met de mantel der liefde bedekt. Want zulke 
escapades zijn des mensen en getrouwd ben je in goede en kwade 
dagen. Sindsdien is er een decennium voorbijgegleden terwijl zijn 
leven hetzelfde is gebleven. Zijn seksleven heeft zich weliswaar 
nooit hersteld, maar hoeveel koppels hebben na 23 jaar huwelijk 
überhaupt nog seks? Pablo heeft geen ruggengraat en dat is het 
geheim van zijn geluk.
 Hij glimlacht dan ook voldaan terwijl hij naar huis rijdt na alweer 
een onopmerkelijke dag op het werk. Hij luistert naar Klara op de 
radio. Pablo houdt van de rustgevende muziek van klassieke 
componisten, van wie hij de namen steeds vergeet. Voor één keer 
staat er geen file en na een zorgeloze rit parkeert hij zijn kleine Polo 
vlak voor zijn doorsneerijhuis. De parkeerplek is toevallig vrij en 
volgens de klok op het dashboard is hij vroeger thuis dan anders. 
Hij is zelfs vroeger dan de kinderen. Die worden ten vroegste 
binnen tien minuten verwacht. Pablo krijgt een gekke gedachte. 
Misschien kan hij Anja verleiden tot een wippertje? Dat is jaren 
geleden. Wie weet. Hij bekijkt zichzelf in de achteruitkijkspiegel en 
doet zijn haar goed. Daarna stapt hij uit. ‘Home sweet home’ prijkt 
op de deurmat, een waterige zon schijnt in zijn gezicht en Pablo 
voelt dat dit zijn geluksdag is.

Wauw.
 Van alle personages waaruit ik kon kiezen, koos ik Pablo. De saaiste 
man uit het heelal, fictief en in het echt. Het allerergste is dat ik onder
tussen al ettelijke uren heb versleten met het schetsen van zijn achtergrond. 
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Het is één uur ’s nachts en ik heb Pablo GonzalesChavarria bedacht. 
Daar bestaat maar één woord voor: super cali fragilistic expiali docious. 
Maar niet heus.
 Gelukkig sterft Pablo op het einde van het boek, en hij sterft niet zomaar, 
nee, hij jaagt zichzelf een kogel door de kop. Dat wil zeggen dat hij iets zal 
meemaken wat hem uit het lood zal slaan. Maar wat wordt dat?
 Het moet iets groots zijn, iets wat zijn hele leven op zijn kop zet. Misschien 
landt er straks wel een ufo in zijn tuin… Alhoewel, dat is belachelijk. Alsof 
Pablo ooit zoiets spannends zou meemaken. Schrap die aliens maar en zet ze 
op het eerste vliegtuig terug naar Mars. Anders en beter.
 Over die titel moet ik het overigens ook nog eens hebben. Ik heb mijn 
boek voorlopig ‘Het palet van genoegen’ gedoopt, maar wat betekent dat 
zelfs? Niets, noppes, nougatbollen. Ik moet hard en goed nadenken voor ik 
verder schrijf.

Pablo voelt dat dit zijn geluksdag is, maar hij kan zijn vrouw niet 
vinden. Ze staat niet in de gang wanneer hij binnenkomt, ze is 
niet in de keuken wanneer hij daar gaat kijken, en in het salon is 
ze evenmin. Waar is Anja? Net wanneer hij de naam van zijn echt-
genote wil roepen, hoort hij het plafond kraken. Hij spitst zijn 
oren en sluipt dubbel op zijn hoede naar boven. Gedempt gehijg 
klinkt aan het einde van de gang en zijn hart klopt in zijn keel. Hij 
begint te vermoeden wat er speelt, maar bidt dat zijn fantasie hem 
in de maling neemt. Helaas. Zelfs een dove hoort dat de geluiden 
wel degelijk uit de slaapkamer komen. Daarvoor hoeft hij zijn oor 
niet eens tegen de deur te houden, ook al doet Pablo dat wel. 
Binnen hoort hij een vrouw kreunen en een man puffen. Aan - 
ge zien de klanken uit zijn slaapkamer komen, acht hij de kans 
reëel dat die vrouw de zijne is. Wie de man is weet hij niet, maar 
hijzelf is het zeker niet. Razendsnel wikt en weegt hij zijn opties. 
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Hij zou pseudoargeloos kunnen aankloppen, maar hoe gaat dat 
dan verder?
 ‘Excuseer mij voor het storen, ik kom gewoon even kijken of 
mijn vrouw effectief seks heeft met een ander in mijn eigen bed… 
Ja? Oké, fijn dat dat is uitgeklaard. Vergeef mij voor het ongemak, 
ik ga wel weer. Nee hoor, doe gerust voort, let vooral niet op mij.’ 
En dan is hij weer bij af.
 Zielig op de sofa zitten wachten tot de vrijer van zijn vrouw 
vertrekt, lijkt hem schlemielig en zelfs met de beste wil ter wereld 
kan Pablo geen pijnloze manier verzinnen om deze pijnlijk 
gênante situatie te ontmantelen. Ten langen leste beseft hij dat er 
weinig anders op zit dan zijn vrouw en haar minnaar op heterdaad 
te betrappen. Hij moet een – weliswaar gesloten – open deur 
intrappen.
 Dat wordt sowieso een lullig kutmoment en hij bedenkt een 
pleister op de wonde. Wanneer hij zo dadelijk binnenvalt, zal Pablo 
doen alsof hij die onaangename scène helemaal niet had verwacht. 
Hij zal doen alsof hij aan een inbraak dacht, en zijn vrouw, en de 
man in haar bed, zullen zich moreel verplicht voelen om te stoppen 
met datgene waarmee ze nu bezig zijn. Het is een verhaal van pest 
en cholera, maar zo kunnen alle betrokken partijen tenminste een 
greintje waardigheid behouden.
 Op zijn tenen trippelt hij naar de bezemkast, waar hij een 
bezem pakt. Dat wordt het improvisatiewapen waarmee hij de 
zogezegde inbreker uit zijn slaapkamer zal verjagen. Hij zal met 
de bezem zwaaien wanneer hij binnenvalt en daardoor zullen zijn 
vrouw en haar minnaar geloven dat Pablo echt niet wist dat hij 
werd bedrogen. Hij vindt het een stom plan, maar kan niets be - 
ters verzinnen.
 Wanneer hij met de bezem in de aanslag bij de deur van zijn 
slaapkamer staat, naderen zijn vrouw en haar indringer de climax. 
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Pablo oefent nog een keer zijn tekst en trapt de deur open. Terwijl 
hij niet zo heel vervaarlijk met de bezem zwaait, roept hij: ‘Wat is 
hier aan de hand?’
 Halsoverkop duikt Pablo’s vrouw opzij en nagenoeg tegelijkertijd 
slaakt de hartendief die onder haar ligt een kreet van euforie. Anja 
slaat vliegensvlug een arm om haar naakte borsten en duwt met 
haar vrije hand een kussen in het gezicht van de piepende man. Ze 
doet dat om zijn zachte kreunen te smoren en om hem aan Pablo’s 
zicht te onttrekken, maar verbazend genoeg mislukt die poging. 
Het hele tafereel spreekt voor zich en Pablo heeft zich vergist. Zijn 
interventie is niet pijnloos. Er is niets waardigs aan toekijken hoe 
een onbekende man stuiptrekkend in zijn bed klaarkomt.
 Tranen van onmacht springen in Pablo’s ogen terwijl een 
onmetelijk diep liefdesverdriet hem overmeestert. Nog nooit is hij 
zo vernederd, en wanneer de aanbidder van zijn vrouw zijn laatste 
kreun heeft uitgestoten, is Pablo alles vergeten wat hij ooit had 
willen zeggen. Hij wil alleen maar dat het allemaal niet waar is. Hij 
wou dat hij zichzelf in de bezemkast had opgesloten en in stilte had 
gewacht tot de man weer was vertrokken. Hij wenste dat er onder-
weg een file was geweest. Dan was hij nooit vroeger thuis gekomen 
en had hij voor altijd van Anja kunnen houden. Hij was gelukkiger 
geweest in een leven met een leugen. Nu wil Pablo gewoon ver dwij-
nen, maar hij staat aan de grond genageld. 
 Het is de minnaar van zijn vrouw die de stilte doorbreekt.
 ‘Sorry,’ stamelt hij vanonder het kussen, ‘ik zal de vlekken wel 
opkuisen.’
 Schaapachtig komt zijn hoofd tevoorschijn en de niet bijzonder 
knappe man trekt de lade van het dichtstbijzijnde nachtkastje 
open. Daar bewaart Pablo zijn zakdoeken en dat weet de kerel 
blijkbaar. In een ongemakkelijke sfeer begint hij de smurrie droog 
te deppen.
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 ‘Stop ik deze in de wasmand of…?’
 De man houdt een vieze zakdoek voor zich uit. Godzijdank 
antwoordt Anja voor Pablo dat moet doen.
 ‘Laat maar, Gino’, zegt ze.
 ‘Oké. Misschien is het beter dat ik ga’, merkt Gino rijkelijk laat 
op. ‘Jullie zullen wel het een en ander te bespreken hebben.’
 Hij legt de zakdoek met zijn zaad op Pablo’s nachtkastje en Anja 
bedankt haar lover met een halfslachtige glimlach. Gino scharrelt 
zijn kleren bij elkaar en verlaat op kousenvoeten de kamer. Onder-
weg knikt hij bij wijze van begroeting naar Pablo, die nog steeds 
op dezelfde plaats staat. Er komt geen reactie en in elke andere 
situatie zou je dat onbeleefd kunnen noemen, maar nu is het niet 
meer dan gepast. Gino neemt Pablo dan ook niets kwalijk en hij 
probeert de kapotte deur te sluiten om het koppel zijn privacy te 
gunnen, maar wanneer dat voor de vierde keer mislukt, verlost 
Gino zichzelf, Pablo en Anja uiteindelijk uit hun lijden door 
gewoon op te rotten.
 Vroeger had Pablo zijn liefdesrivaal misschien tegengehouden 
om verhaal te halen, maar nu wil hij het liefst met hem mee. Weg 
van hier, naar een ander leven. Zelfs al is het Gino’s leven. Dan had 
hij nog eens met zijn eigen vrouw kunnen vrijen. Ook al is dat nu 
het laatste wat hij wil. 
 Pablo kijkt verslagen naar Anja, die geërgerd haar negligé aan-
trekt.
 ‘Wat?’ vraagt ze verrassend agressief.
 Pablo begrijpt haar reactie niet.
 ‘Wat is ’t?’ snibt Anja. ‘Zeg dan wat je denkt.’
 Pablo veegt zijn ogen droog terwijl hij naar woorden zoekt, die 
hij niet vindt.
 ‘Och ja, meneer kan niet over gevoelens praten’, bitst Anja 
snibbig door. ‘Of misschien is denken gewoon te moeilijk voor u?’
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 Pablo’s onderlip trilt en zijn hoofd slaat op tilt.
 ‘Als jij mij wat meer aandacht zou geven, dan had ik Gino en al 
die anderen niet nodig.’
 Pablo opent zijn mond, maar kan geen geluid produceren.
 ‘Wat?’ vraagt Anja, die zijn gegaap na-aapt.
 Radeloos keert Pablo zijn vrouw de rug toe. Hij wil weglopen, 
maar dat is buiten Anja gerekend.
 ‘Weglopen. Da’s het enige wat jij kan’, sneert zijn vrouw terwijl 
ze Pablo probeert bij te benen. ‘Wees toch eens een man’, sist ze 
spinnijdig.
 Omdat Pablo haar blijft negeren, schiet ze uit. Ze slaat met haar 
vlakke hand op zijn rug en grijpt hem bij zijn kraag.
 ‘Wees godverdomme een man’, snauwt Anja nog een keer en 
daarna nog een keer. Ze roept steeds luider terwijl haar fikken 
steeds sneller en harder op Pablo’s schouders slaan. ‘Zeg dan iets, 
imbeciel!’
 Wanneer ze bij de trap in zijn nek krabt, krijgt Pablo er genoeg 
van en in een wilde reflex grijpt hij zijn vrouw vast.
 ‘Wat wil je dan?’ roept hij terug, veel harder dan hij zelf had ver-
wacht.
 Anja schrikt.
 ‘Wil je een pak rammel of wat?’ vraagt Pablo, zijn handen strak 
om haar polsen geklemd.
 Maar Anja zegt niet meteen iets terug. In een glimp ziet ze iets 
wat Pablo niet ziet. Daarna begint ze te gillen.
 ‘Kijk wat jullie vader doet!’ schreeuwt Anja terwijl ze zich 
verbeten probeert los te rukken.
 Ze gaat daarbij zo geweldig tekeer dat Pablo een stap achteruit 
moet zetten om zijn balans te bewaren. Hij weet niet dat zijn 
dochter ondertussen vlak achter hem op de bovenste trede van de 
trap staat en blind botst hij tegen haar aan. Ze verliezen hun 
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evenwicht en Pablo en Elize donderen van de trap. De valpartij 
eindigt met een harde klap en een smak tegen de muur.
 Pablo’s oren suizen oorverdovend luid en zijn hersens bonken in 
zijn slapen. Wazig ziet hij zijn vrouw de trap afrennen. Ze is in 
paniek en hij kan niet zo goed horen wat ze allemaal roept.
 ‘Kijk godverdomme uit uw doppen!’ Zoiets moet het zijn.
 Zijn vrouw haast zich naar zijn dochter, die in foetushouding aan 
de voet van de trap ligt. 
 Ook Alexander duikt ineens op. Zijn zoon schreeuwt hem iets 
toe: ‘What the fuck, papa?’
 Nu pas begrijpt Pablo wat er precies is gebeurd. In alle tumult 
heeft hij de kinderen niet horen thuiskomen. Zijn zoon en dochter 
hebben gezien hoe hij zijn vrouw heeft bedreigd. Hij is gestruikeld 
en samen met Elize van de trap gevallen. Hij heeft een gigantische 
buil op zijn achterhoofd en zijn meisje ligt in een bolletje te huilen. 
Moeizaam krabbelt Pablo overeind en hij kijkt verwilderd naar de 
puinhoop die zijn leven in een paar seconden is geworden. Zijn 
vrouw en twee van zijn kinderen zoeken troost bij elkaar en hij is  
de boosdoener. Wanneer hij wil checken hoe het met Elize gaat, 
duwt Alexander hem weg.
 ‘Jij moet kalmeren’, waarschuwt zijn zoon.
 Pablo wil iets zeggen, maar opnieuw blijven zijn woorden in 
gedachten hangen. Hij zit met zijn handen in het haar en bidt dat 
het allemaal niet waar is. Maar het is wel waar en Pablo doet wat hij 
altijd doet. Hij loopt weg. 
 Net wanneer hij huilend in zijn Polo stapt, komt zijn oudste zoon 
de hoek om.
 ‘Hey papa,’ zegt Karel vrolijk, ‘sorry dat ik wat later ben! Ik heb 
toch niets gemist?’
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Halleluja!
 Prijs de Heer voor Gino! Als Pablo die niet in zijn bed had aangetroffen, 
was hij ondertussen misschien al overleden aan de dodelijke saaiheid van 
zijn bestaan. Vandaag was een goeie dag in het leven van Pablo. Maar hoe 
gaat zijn verhaal nu verder? Het lijkt me nog wat te vroeg om hem nu al 
een kogel door de kop te schrijven. Ik weet niet goed hoe lang een boek 
moet zijn, maar ik vermoed toch langer dan dit. Ik kan die apotheose beter 
nog even opsparen. Alles op zijn tijd. Eerst en vooral, zo meteen:

‘Kan Pablo zijn huwelijk redden?’
‘Wat zal Karel zeggen?’

‘En is Elize haar veelbelovende voetbalcarrière voorgoed voorbij?’

Dat en zoveel meer, later in Het palet van genoegen. Een boek dat 
hopelijk beter wordt dan zijn titel!

Pablo drukt op het gaspedaal en scheurt weg. Hij draait de radio zo 
ver mogelijk open, maar Klara brengt hem niet tot rust. Hij heeft 
alleen maar pijn.

Hartzeer.
 Hij rijdt, rijdt en rijdt, maar vluchten kan hij niet. Niemand wint 
het van de tijd.
 Nog een blokje om.
 Stom, stom, stom.
 Nog een blokje om.
 En nog een blokje om.
 Tot hij nergens meer aan denkt.
 Tot de zon wegzinkt in de horizon.
 En de trommels in zijn slapen zijn verstomd.
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Oké, blijkbaar ben ik een beetje overmoedig geweest. Ik dacht dat Pablo’s 
verhaal zichzelf zou schrijven, maar in plaats daarvan heb ik een slecht 
gedicht geschreven, tvgekeken en sindsdien zijn er twee weken voorbij
gegaan. Misschien helpt het om even over iets anders te schrijven, iets wat 
ik niet hoef te verzinnen. Mijn eigen leven bijvoorbeeld. Je hebt er niet om 
gevraagd, maar wat ga je eraan doen? Ik begin bij het begin.
 Mijn jeugd was er een van dertien in een dozijn. Ik werd geboren in een 
bescheiden rijhuis dat een beetje leek op dat van Pablo. Aanvankelijk 
woonde ik daar alleen met mijn moeder en vader, maar na een paar jaar 
kreeg ik er een fantastische broer en een lieve zus bij, terwijl mijn vader op 
zijn beurt thuis vertrok. Ik neem hem dat niet kwalijk en heb hem dat nooit 
kwalijk genomen. Mijn mama en papa zijn steengoeie mensen die nu 
eenmaal beter apart functioneren dan tezamen. Iedereen maakt fouten en 
ze hebben mij nooit opgezadeld met hun scheiding.
 Ik was als kind nooit echt ongelukkig, eerder gelukkig, maar alles in acht 
genomen zijn de laatste jaren van mijn leven waarschijnlijk de beste. Ik ben 
nog steeds zo jong en naïef om te geloven dat mijn dromen echt kunnen 
uitkomen, maar ik ben volwassen genoeg om te beseffen dat ik daar hard 
voor moet werken. ‘Ga groot of ga naar huis’ is zo’n beetje mijn filosofie, 
maar dan in het Engels. Als student beleef ik tegenwoordig ook de beste tijd 
van mijn leven (althans volgens mijn nonkel Jurgen), dus ook dat zit wel 
snor. Ik heb een paar goede vrienden. Die heten onder anderen Ivan, Finn, 
Timo, Jappe, Aaron, Lucas en Billy, maar verder zijn hun namen niet zo 
relevant. Weet gewoon dat ik ze graag zie en dat zij de leegte van mijn 
vrijgezellenbestaan vullen. Want dat lees je goed: ik ben single (and ready 
to mingle).
 Ik zou de zogezegde beste tijd van mijn leven graag beleven met een leuk 
meisje aan mijn zijde, maar die krijg je niet zomaar op bestelling. Er is 
momen teel niemand op wie ik verliefd ben, en dat vind ik een belangrijke 
voorwaarde voor een relatie. Noem me ouderwets, maar ik wacht op iemand 
voor altijd en ik geloof in de ware. Het is ikweetniethoelang geleden dat 
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iemand daarvoor in aanmerking kwam. Ik word niet zo snel verliefd en ik 
heb nog nooit een lief gehad. Ik heb wel gekust en zo van die dingen, maar 
echte romantiek heb ik helaas nog nooit meegemaakt. Ik ben eeuwig single 
en soms houdt dat mij bezig. Net zoals Pablo mij bezighoudt. Waar is die 
mee bezig?

Pablo ziet urenlang niets anders dan de witte lijn op het asfalt. De 
maan is voor driekwart gevuld wanneer hij zijn wagen weer voor 
zijn doorsneerijhuis parkeert. Met de daver op het lijf steekt hij de 
sleutel in het sleutelgat.
 ‘Hallo. Ik ben weer thuis’, zegt Pablo tegen niemand.
 In het huis is het donker en beklemmend stil. De garderobe staat 
wagenwijd open en Pablo ziet dat de schoenen en jassen van zijn gezin 
ontbreken. Dat lucht hem zowaar een beetje op. Onderweg heeft hij 
nagedacht over alle dingen die hij zou zeggen wanneer hij thuiskwam, 
hij zou zich uitgebreid excuseren en alles uitleggen, maar ondertussen 
is hij zijn hele pleidooi alweer vergeten. Pablo schopt zijn schoenen uit 
en roept de naam van zijn vrouw. Alles blijft stil, en hij is niet langer 
opgelucht maar ongerust. Waar zijn Anja en de kinderen?
 Wanneer hij zijn gsm wil checken, blijkt de batterij leeg te zijn. 
Pablo wandelt naar de keuken om zijn gsm op te laden, maar de 
oplader die hij en zijn vrouw delen zit niet in het stopcontact. Hij 
rommelt door de lade met reserve-elektronica, maar vindt geen 
geschikte adapter. Een overbodige blik op de klok leert Pablo wat 
hij eigenlijk al weet: het is te laat voor een telefoonwinkel.
 Gefrustreerd gooit hij zijn smartphone in een hoek en hij gaat op 
zoek naar de laptop die standaard naast de sofa ligt. Het zal je niet 
verbazen wanneer ik vertel dat die ook is verdwenen. Wanhopig zet 
Pablo zich aan de vaste computer, die niemand meer gebruikt, en 
zoals verwacht duurt het een eeuwigheid eer die is opgestart. 
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Wanneer hij ten slotte naar Facebook surft, blijkt dat hij niet 
automatisch is ingelogd, en uiteraard kent Pablo zijn eigen 
wachtwoord niet. Alexander heeft dat Facebookprofiel ooit voor 
hem aangemaakt, en die heeft toen een wachtwoord gekozen dat 
Pablo nooit heeft kunnen onthouden. Op zijn gsm heeft hij dat niet 
nodig, daar is hij standaard aangemeld. Tegen beter weten in 
onderneemt Pablo een paar onzinnige pogingen om zijn eigen 
wachtwoord te kraken, ook al is hij er honderd procent zeker van 
dat hij totaal niet weet wat het is. Na een tiental mislukte probeer- 
sels geeft hij er chagrijnig de brui aan.
 Een halfuur later staat Pablo voor de deur van zijn schoonfamilie, 
maar niemand heeft Anja gehoord of gezien en ze vragen hem 
allemaal om met rust gelaten te worden. ‘Ze duikt wel op’, zeggen 
ze, en met die gedachte moet Pablo zich troosten. Met lege handen 
en een kop vol zorgen keert hij terug naar zijn kleine huis, dat in - 
eens veel te groot lijkt. Het is al ver na middernacht wanneer hij 
door de glazen vitrine van de likeurkast gluurt. Hij snakt naar 
gezel schap en gaat met Johnnie Walker in zijn fauteuil zitten.
 Een derde van de fles later dringt het tot hem door dat Johnnie 
hem niet kan helpen. Pablo heeft troebele ogen, die hij niet kan 
sluiten. Nare herinneringen echoën door zijn benevelde brein. Hij 
hoort zijn vrouw gillen en ziet zichzelf struikelen. Elize ligt huilend 
op de grond en Alexander geeft hem een duw.
 ‘Ik heb toch niets gemist?’ vraagt Karel duizend keer achter el- 
kaar.
 Pablo was van plan om vijf minuten of vijf uren geleden te stoppen 
met drinken, maar hij schenkt zijn glas nog eens vol. Daarna valt de 
fles in honderden scherven uiteen. Johnnie Walker wandelt niet 
langer. Pablo drinkt het laatste glas in één teug leeg en leunt uitgeteld 
achterover. Een kussen ondersteunt zijn zware hoofd.
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De volgende dag wordt Pablo wakker in precies dezelfde houding. 
Hij weet niet meer hoe hij in slaap is gesukkeld, maar zijn barstende 
koppijn liegt er niet om. In de reflectie van het televisiescherm ziet 
hij zichzelf onderuitgezakt in zijn fauteuil zitten. Hij heeft geen 
spiegel nodig om te zien dat hij er belabberd uitziet. Alle knoken 
kraken terwijl hij overeind komt, en wanneer hij zijn voet vol op 
een glasscherf plant, wenst hij dat hij nooit was opgestaan. Het 
bliksemse glas boort zich centimeters diep in zijn vlees en zijn witte 
kous kleurt bloedrood. 
 Kermend van de pijn gaat Pablo weer zitten en hij gaat bijna van 
zijn stokje wanneer hij zijn sok uittrekt en de jaap in zijn voetzool 
ziet. Met dichtgeknepen ogen verwijdert hij de scherf, waarna hij 
sakkerend naar de badkamer strompelt. Hij wil de snee ontsmet-
ten, maar terwijl hij naar het medicijnkastje zoekt, begint zijn 
maag op te spelen. Hij probeert het oprispende zuur nog weg te 
slikken, maar de overvloedige speekselproductie in zijn mond ver-
raadt dat het te laat is. Pablo gaat op zijn knieën over de wc hangen 
en in een tel spuwt zijn maag haar gal. Terwijl hij de pot vol kotst 
wordt het bloed van zijn voet breed uitgesmeerd over de koele 
bad kamer tegels.
 Gisteren dacht hij dat het zijn geluksdag was, vandaag weet Pablo 
zeker dat dat niet zo is. Nadat hij alles behalve zijn ingewanden 
heeft uitgekotst, zijn voet heeft omzwachteld en de scherven bij de 
fauteuil heeft opgeruimd, gaat hij aan de keukentafel zitten. Hij 
nipt van een kop koffie die hij heeft gezet om zichzelf op te 
monteren, maar dat helpt niet echt. Pijnscheuten schieten langs zijn 
ruggengraat omhoog wanneer hij op zijn zere voet steunt. Zijn 
hersenen doen pijn wanneer ze tegen zijn schedel botsen. Pablo 
weet niet waar zijn vrouw en de kinderen zijn. De koffie lost niets 
op. Het is dan ook geen oploskoffie.
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Meer dan drie bladzijden geleden wist Pablo niet wat hem overkwam, en 
ondertussen weet hij nog niets meer, dus ik begrijp best dat je je afvraagt: 
waar gaat dit in godsnaam over?
 Maar in tegenstelling tot drie weken geleden, toen ik de laatste regels 
van mijn boek heb geschreven – de zinnen die je misschien een minuut 
geleden hebt gelezen –, weet ik ondertussen goed waar ik met Pablo’s 
leven naartoe moet. De verdwijning van zijn vrouw en kinderen, de gsm 
en de lege batterij, de scherven en het bloed – allemaal zijn ze bedoeld als 
opstapje naar iets wat je zeer binnenkort zult lezen. Ik geef toe dat het 
misschien een beetje te specifiek is neergeschreven, en misschien heb ik 
overdreven met het overgeven, maar dat is detailkritiek. Het moet straks 
vooral kloppen en geloofwaardig overkomen. De grenzen van je verbeel
ding zullen sowieso tot het uiterste worden opgerekt, maar zet je 
scepticisme opzij en geloof mij. De dingen zijn zoveel leuker wanneer je ze 
gewoon aanvaardt.
 Eigenlijk is het best ironisch dat de geloofwaardigheid van mijn boek mij 
zorgen baart, want ik heb de aanzet van mijn manuscript door Ivan laten 
lezen en hij vond Pablo’s leven juist te normaal en te voorspelbaar. Ik zou 
liegen als ik schreef dat die feedback geen domper was. Ik wil geen banaal 
verhaal schrijven, vrijblijvendheid is een verspilling van tijd, dus moet dat 
wat hierna komt onvoor spel baar zijn. Vanaf nu steek ik een tandje bij. Ik 
beloof plechtig dat ik er alles aan zal doen om Pablo’s doodgewone leven 
buitengewoon te maken. Echt waar.
 En mocht je daaraan twijfelen, leun dan even achterover en laat je 
verbeelding de vrije loop. Hoe denk jij dat Pablo’s verhaal verdergaat? Je 
mag de volgende witregels gebruiken om de plot te voorspellen. Ik beloof 
je dat het helemaal anders wordt.

Bij Pablo wordt er aangebeld (en als je dat hebt voorspeld, dan heb ik mij 
onsterfelijk belachelijk gemaakt).
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