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Vannacht heeft iemand een kapotte tuinstoel gedumpt 
op de tegels die ik gisteren van de muren heb gebikt. 
Banaangeel waren ze, met een bloemmotief en in prima 
staat, maar mevrouw Van Nispen was erop uitgekeken, 
vertelde ze. Een mijnheer Van Nispen heb ik niet gezien. 
Is ze vast ook op uitgekeken. Tien kilo afvallen, een face-
lift en een verbouwing als remedie na een scheiding.

Haar auto staat op het tuinpad. Ik parkeer mijn busje 
achter de afvalcontainer, bind mijn haar in een staart en 
wring me, met alleen de tegelsnijder in mijn hand, langs 
de mintkleurige portieren van haar Golf. De emblemen 
op de voor- en achterklep zijn puntgaaf. Onveranderd 
rust de V op de W, de zilveren ring blinkt nog net zo aan-
lokkelijk als bijna twintig jaar geleden. Even probeer ik 
mijn vingers achter het metaal te wurmen, maar het logo 
is vastgelast aan de grille. Ze hebben niet stilgezeten bij 
Volkswagen.

Mevrouw Van Nispen gaat me, in tennisoutfit, voor 
naar de badkamer. In haar knieholten lopen spataders 
als kluwen elektriciteitsdraden.

Ik snijd een turquoise tegel in verstek als mijn tele-
foon gaat.

‘Fee? Met Fernando, van Travel España.’ Mijn moe-
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ders oudste opdrachtgever. Hij hapt naar lucht. ‘Tu ma-
dre. Pobre Ara. Aquí alquin de la ambulancia.’

Automatisch druk ik de tegel in de lijm en zak dan 
onderuit.

Een andere stem neemt het over: ‘U bent de dochter 
van mevrouw Ara Greeve? Gaat u rustig zitten. Waar 
bent u?’

‘Bij een klant. In de Vogelwijk, bedoel ik.’
‘Uw moeder heeft een ongeval gehad.’
Via mijn ruggengraat trekt de kou van de grond naar 

mijn hoofd.
‘Haar sjaal is verstrikt geraakt tussen de treden van 

een rol trap. Ze is gevallen en ongelukkig terechtge ko-
men. Daarbij heeft ze zwaar letsel opgelopen.’

Mijn ademhaling stopt. ‘Waar?’
‘In kantorencomplex Margriet.’ De plaats van Fer-

nando’s reisbureau.
‘Ze wordt naar Bronovo gebracht, waarschijnlijk 

vindt u haar zo dadelijk op de IC.’
Ik veeg de troffel en tegelkam af en wil iets terug-

zeggen, maar er komt niets.

Onderweg naar het ziekenhuis negeer ik drie rode 
stoplichten. Vóór de liften in de centrale hal staat het 
vol. Ik ren de trap op naar de vierde etage.

Intensive care
Eerst aanbellen
U wordt opgehaald
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Een jonge vrouw opent de dubbele deuren. ‘Je komt 
voor mevrouw Greeve? Volg me maar.’

In een lange, diffuus verlichte zaal staan bedden 
in semi-afgesloten compartimenten. Overal zijn ver-
plegers in de weer, van de patiënten zelf is weinig te 
zien. Ook mijn moeder steekt maar een beetje boven 
het laken uit. Haar ogen zijn gesloten, haar handen lig-
gen boven op een katoenen sprei.

Diagonaal over haar hals loopt een donkerpaarse 
striem, de huid eromheen is blauwig. Draden in haar 
armen en nek zijn verbonden met een monitor, een 
trans parante buis met lila ringetjes verdwijnt in haar 
mond. Er zoemt en piept van alles. Door het raam 
schijnt grauw daglicht op een bobbel halverwege haar 
neus. Haar perfecte neus. Ik neem haar gezicht tussen 
mijn handen en fluister: ‘Mama.’

Geen reactie. Omdat ik haar allang niet meer zo 
noem? Hardop zeg ik: ‘Ara!’ Maar ook nu blijft de frons 
boven haar wenkbrauwen uit. Het spiertje onder mijn 
oog begint te trillen.

Op het grootste scherm schiet een rode lijn heen en 
weer, een groene kabbelt gelijkmatig, een getal in het 
wit verandert iedere seconde. Er zit nog opgedroogde 
lijm onder mijn nagels. Ik trek mijn handen terug en 
pak haar blauwe katoenen schouder. Haar hoofd is heel 
klein. Een meisje is ze, geen vrouw. En al helemaal 
geen mevrouw.
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Een oudere verpleegkundige komt aanlopen. ‘Ik ben 
Ineke. Je moeder is opgevangen door ons traumateam. 
Ze krijgt zuurstof toegediend en een middel om in 
slaap te blijven, een pijnstiller.’ Ze knikt naar een 
don ker blauw kastje. ‘De arts kan elk moment komen, 
hij neemt alles met je door. We moeten de komende 
uren afwachten.’

‘Mijn moeder is pas vierenveertig!’
Ineke heeft een vooruitstekende kin, lijkt het type 

dat de bal nooit afspeelt. Ze klemt haar lippen op 
elkaar.

Ik strijk over mijn moeders linkerhand. De huid 
voelt als het deeg van zelfbakcroissantjes. Danerolles, 
zondagmorgen. Ik rolde ze tot driehoekjes voordat ze, 
als onwillige naaktslakken, in de oven verdwenen. En 
nee, Ara vond het niet erg dat ze ze zelf niet kon eten, 
het rook heerlijk.

Voorzichtig draai ik haar ontvelde hand om. Naast 
haar kruin ontdek ik nog een plastic buis met ge-
ronnen bloed eromheen.

Ineke volgt mijn blik. ‘Er is een drain ingebracht 
om de druk in haar hersens te verlichten.’ Alsof het 
ventiel van een fietsband wordt losgedraaid.

Zacht blaas ik tegen haar wimpers en fluister nog 
eens: ‘Ara.’

‘De corneareflex wordt zo dadelijk gemeten.’
Ik kom overeind als Ineke haar ogen dichtknijpt. 

‘Je moeder heeft geen tong, hè? Bij het intuberen 
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moeten we altijd opletten of er niets in de weg zit.’ 
Nieuwsgierig kijkt ze me aan.

‘Dat was dan eenvoudig,’ zeg ik.
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Ineke loopt naar een stalen kast en trekt de deur open. 
Bovenin staat mijn moeders cognackleurige tas, de 
schouderbanden afgerukt. Eronder ligt een stapeltje 
kleding: haar korenblauwe vest, de kokerrok en het 
T-shirt met de zilveren garnering. Op de bodem staan 
haar leverkleurige pumps, de linkerschoen dubbel ge-
knakt, van de rechter ontbreekt de hak. De restanten 
van haar sjaal vullen een rekje. Fluwelig zacht, van 
groen blauwe chenille. Ik herken ’m niet. Geen wonder, 
daar voor heeft ze er te veel. Ze wilde haar mond na-
tuurlijk weer bedekken. Zonder die klotesjaal had ze 
hier niet gelegen.

‘Je mag een paar keer per dag op bezoek bij je 
moeder. In de tussentijd kun je naar huis,’ zegt Ineke.

Ik schud mijn hoofd.
‘Wat je wilt. Om de hoek is de familiekamer, daar 

staat ook een bank.’

Eén keer eerder lag ze in het ziekenhuis. Ik was acht.
Een paar dagen ervoor zat ze met een hol getrokken 

rug achter haar bureau.
‘Mag ik bij Geja logeren?’ vroeg ik.
Ze schudde van nee.
‘Pléáse?’
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Ze wees naar de vloer: je blijft hier.
‘Het is zaterdag.’
Ze pakte een blocnote en schreef: ‘Dinsdag word ik 

geopereerd. Daarna moet ik twee weken in het zieken-
huis blijven. Dan mag jij de hele tijd bij Geja logeren.’

Ik wist van geen operatie of opname. Al mijn andere 
zonden – stiekem lezen in bed, koekjes pikken, kijken 
naar boekjes met vieze plaatjes uit het nachtkastje van 
Geja’s moeder – vielen erbij in het niet. Nog nooit had 
ik me zo schuldig gevoeld. Nu dacht ze dat ik bij Geja 
wilde wonen.

Een hernia was het, onduidelijk hoe ze eraan kwam 
met haar zittende beroep. Het speelde in dezelfde 
periode als waarin het ontbreken van familie me begon 
op te vallen. Bij Geja liepen opa’s, oma’s, tantes en ooms 
de deur plat, stond het kampeerbusje van een neef 
zomaar op de stoep en werden de banden tussen ie-
dereen regelmatig benoemd. Zo had Geja haar ‘onder-
stel’ aan haar moeder te danken en haar broertje ‘de 
slag’ in zijn haar aan zijn opa.

Bij ons was een tekst als ‘een slechte rug zit in de 
familie’ ondenkbaar.

Alles was anders bij Geja. Meerdere tv’s stonden 
per manent aan en dagelijks aten er mensen mee. 
Collega’s, buren, familie. Niemand lette op ons. Niets: 
‘eerst hartig’ en ‘ook groente’. Ik at witte boterhammen 
met roomboter en een berg hagelslag.

Na school gingen we naar het ziekenhuis, waar 
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mijn moeder in een zaal lag met vijf anderen. Nog zie 
ik voor me hoe haar neusvleugels trilden. Gék werd ze 
van haar kamergenoten, vooral van een dikke vrouw 
die niet kon lezen, maar wel tellen. Steeds spreidde het 
mens haar verzameling ansichtkaarten uit om daarna 
luidkeels het resultaat te melden.

Ara luisterde naar onze verhalen, ik zette haar ge-
baren om in zinnen. Geja en haar moeder gingen iets 
eerder weg zodat wij nog even samen konden zijn.

Toen ze thuiskwam, was mijn logeerdrift aanzien-
lijk getemperd. Geen seconde was het stil bij Geja. 
Vaak zaten ze met z’n allen rond de eiken salontafel te 
wachten tot iemand iets zei waar hard om kon worden 
ge  lachen. Buurman Toon was de lolligste. Hij be weerde 
dat hij met zijn piemel de tafel doormidden kon slaan.

Ik had nog nooit een piemel gezien.

Ineke schrijft iets op als een magere man met een rond 
metalen brilletje komt aanlopen. ‘Daar is dokter Moré,’ 
zegt ze.

Hij stevent direct op mijn moeder af, licht haar ooglid 
op en haalt een wattenstokje over haar hoornvlies. Zijn 
blik glijdt over de monitoren. Dan steekt hij zijn hand 
uit. ‘U bent familie van mevrouw?’

‘Haar dochter.’
Hij kijkt verrast. Nee, niemand heeft ooit verzonnen 

dat we bij elkaar horen. Oppas en kind, stomme met 
buddy, zus en nakomertje, dat wel.
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‘Het ziet er niet goed uit,’ zegt hij. ‘Je moeder reageert 
niet op prikkels van buitenaf. Ze heeft veel bloedingen 
in haar hoofd. We denken dat ze hersenschade heeft 
opgelopen.’

Door het raam is te zien hoe een hijskraan een 
blok beton omhoogtakelt. Het graangeel van de kraan 
contrasteert met de grijze lucht. Dan móét er purper in 
de wolken zitten.

‘Hoe is je moeder haar tong kwijtgeraakt?’ vraagt hij.
Ineke spitst haar oren.
‘Ze had een tumor.’ Mijn linkerwijsvinger verdwijnt 

achter in mijn mond. ‘Vlak na mijn geboorte, zo’n 
zevenentwintig jaar geleden.’ Hij knikt en loopt, samen 
met Ineke, weg.

Eindelijk zijn we samen.
Aan de zijkant van haar wangen staan een paar 

donshaartjes overeind. Van dichtbij is goed te zien hoe 
roze haar huid onder alle kneuzingen is. Ze kennen 
haar hier niet, het kan een tijdje duren, maar ze wórdt 
beter.

Ik streel haar gebroken neus. Het enige lichaams-
onderdeel waarover ze honderd procent tevreden was.

En je benen dan? Te kort. Je haar? Te dun.
Ik leg mijn hand op haar voorhoofd en fluister: 

‘Sorry.’
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Een paar uur later is er niets veranderd, muisstil ligt 
ze onder het laken. Sneeuwwitje in haar glazen kist. 
Voorzichtig kus ik haar wang.

Het is half vier in de middag. Ineke is weg.
Bea, met blozende wangen alsof ze zojuist een eind 

tegen de wind in heeft gefietst, neemt haar plaats in. 
‘Je wilt je vast graag even opfrissen?’ Haar blik glijdt 
over mijn overall. ‘Woon je in de buurt? Als je moeders 
situatie verandert, bel ik je.’

Ik schud mijn hoofd.
‘Wacht, ik heb wel wat voor je. Jij kunt álles dragen. 

Je lijkt op…’ ze zuigt haar wangen naar binnen ‘…die 
hysterische vrouw uit die film, Vicky Cristina Barcelona.’ 
Ze geeft me een slip en een witte handdoek. Dan roept 
de buurman: ‘Zuster!’ Zijn gezicht is bezaaid met 
ouder domsvlekken. Ze gaat meteen naar hem toe.

Ik buig me over mijn moeder, pak een stukje vel van 
haar arm tussen mijn duim en wijsvinger en knijp 
erin. Ze móét reageren, kan niet schelen hoe. Alles is 
goed. Ook de ongearticuleerde grauw waarvoor ik me 
weleens heb geschaamd. Zoals die keer met Samantha 
in groep 8.

Al tijdens de gymnastiekles was onze ruzie be gon-
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nen. Na het laatste uur wachtte ze me op en trok hard 
aan mijn haar. Opeens stond mijn moeder naast ons. 
Ze sloeg halverwege Samantha’s arm en stootte daarbij 
klanken uit alsof ze deel uitmaakte van de Jostiband.

Samantha droop af, maar riep op veilige afstand: 
‘Mongool!’

Nu komt er geen grauw, er komt helemaal niets. Haar 
borstkas beweegt rustig op en neer. Als ik het velletje 
loslaat, gaat het rimpelloos op in de rest van haar huid.

De douche is berekend op een rolstoel. Aan de wand 
hangt een grote, witte plastic fles. Ook de vloeibare zeep 
is wit, ze zijn hier niet erg van de kleuren. Ik hang mijn 
werkkleding aan een haak en zet de kraan wijd open. 
Vaag stijgt de geur van Zaïrs zaad op. Vanmorgen, tegen 
zijn zelfontworpen, multifunctionele kookeiland. Het 
lijkt veel langer geleden.

Het sop rond mijn voeten blijft liggen. Het afschot 
van de vloer is onvoldoende, ze hebben lijm in plaats 
van cement gebruikt.

De tingel van mijn telefoon klinkt. Ik loop nog 
rond met een big smile xxx, appt Zaïr. Hij weet nog 
van niets. Zodra Ara hersteld is, ga ik hen aan elkaar 
voorstellen. En dan neem ik haar op- en aanmerkingen 
voor lief. ‘Een mooie man heb je nooit voor jezelf,’ of 
‘Hij heeft een heel andere achtergrond, dat wreekt zich 
op den duur.’

Ze doet maar, zolang ze maar snel beter wordt.
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De witgepleisterde muren van de ziekenzaal doen me 
denken aan die van het voormalig wijkbureau van de 
politie, hier vlakbij. Dezelfde roomkleurige kozijnen en 
hoge ramen, ook bouw eind jaren twintig, begin dertig.

Na school werd ik op heterdaad betrapt en over-
gedragen aan een boomlange agente.

‘Ben je écht pas tien?’ Achter haar hing een poster 
van een collega die aan zijn pet tikte met de tekst 
‘Plichtsgetrouw en steeds paraat’ eronder.

‘Ja mevrouw.’ Mijn keel zat dicht.
‘Eigenlijk hoor je thuis bij bureau halt, maar daar 

ben je nog te jong voor. Luister Fee, zo dadelijk bel ik 
je moeder, maar eerst wil ik van jou weten waaróm je 
dit hebt gedaan.’

Ze knikte naar het Volkswagenembleem. Hetzelfde 
exemplaar als dat op de auto van mevrouw Van Nispen, 
zoveel jaar later. Alleen zat deze niet vastgelast. Eén 
schroef bungelde uit een gaatje.

Omdat ik deze nog niet heb. Ik trok mijn schouders op.
‘Als de bewoner niet was thuisgekomen, had je ’m 

mee naar huis genomen.’
Ik keek uit het raam.
‘Toch?’ hield ze aan.
Nee. Naar de schoenendoos bij de bunker.
Weer knikte ze naar het embleem. Het ving precies 

een straal zon. Ik kneep mijn ogen halfdicht. De sluis 
tussen de V en W verbond twee kanalen. Of zeeën.

‘Ik moet plassen.’
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Ze stond zuchtend op en ging voor de wc-deur staan.
Op de gang hing een ronde, zwarte klok, het was 

bijna half vijf. Zoiets doet mijn dochter niet, zou mijn 
moeder eerst schrijven in haar achterover hellende 
letters. Dat werd een week niet buitenspelen en geen 
tv kijken.

‘Waarom?’ vroeg de agente weer. ‘Ik wil een ant-
woord.’

‘Ik vond ’m mooi.’ Liever had ik een springende 
panter of die vrouw met vleugels, maar er reden geen 
Jaguars of Rolls Royces in onze buurt. ‘En nu moet ik 
naar huis. Anders wordt mijn moeder ongerust.’

‘Zo makkelijk gaat dat niet. Je hebt schade aangericht, 
die zal vergoed moeten worden. Weet je het nummer 
van thuis uit je hoofd?’

‘We hebben geen telefoon.’
‘Wil je soms dat we je met een politieauto naar huis 

brengen? Dan schrikt ze nog veel meer.’
‘Ik zal wel geld naar die meneer brengen.’ Verkocht 

ik de leeuw van Peugeot aan die jongen op het pleintje.
‘Je begrijpt het niet helemaal, Fee. Wíj bepalen de 

regels. Niet jij.’ Haar vingers zweefden boven de zwarte 
toetsen.

‘Mijn moeder neemt nooit op.’
‘Je maakt het steeds bonter.’
‘Ze is ziek.’ Vanzelf begonnen mijn lippen te trillen.
De agente keek me wantrouwend aan. ‘Wat man-

keert ze?’
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‘Ze wás ziek.’
Haar hand liet de telefoon los.
‘Net na mijn geboorte kreeg ze kanker. Aan haar 

tong, aan de onderkant.’ Ik stak mijn wijsvinger in 
mijn mond. ‘En toen hebben ze ’m weggehaald.’

Verbluft keek ze me aan. ‘Ze kan niet praten?’
Ik stond op.

Mijn blik wordt getrokken door het uiteinde van de 
sprei. Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht.

Mijn moeders voeten voelen koud aan, de randen 
van haar teennagels zijn onregelmatig. Ik kriebel onder 
haar voetzool.

‘Wat doe je?’ vraagt Bea.
‘Ze kan niet tegen kietelen.’
Vandaag wel.


