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De zon had de stad op z’n knieën gedwongen. Steeds feller, steeds harder, steeds 
warmer spreidde ze haar vleugellange armen over de daken en straten uit. Het 
dagritme veranderde – het slowmotioniseerde. Amsterdam was magnetronmaal-
tijdwarm.

‘Zullen we iets doen?’ Elias trok bloemblaadjes van een door hem meegeno-
men bloem en gaf ze aan de weinig waaiende wind. We zaten op de zolder, die 
iets weg had van een grotemensenboomhut nu we de vlizotrap hadden inge-
trokken. Hoewel we ons allebei volop in het studentenleven stortten – hij met 
een dansopleiding, ik met literatuurwetenschap – vonden we het heerlijk om 
onszelf hier terug te trekken. Deze zolderkamer had alles wat we toen wilden; 
we torenden uit boven de daken van de stad, hadden een hangbank die recht 
voor het grote uitgebouwde raam stond waar vroeger specerijen door naar bin-
nen werden gehesen en in de aangrenzende, raamloze zolderkamers hadden we 
de privacy en de donkerte om alles uit te proberen wat we in die dagen nog niet 
kenden.

We hadden het dubbele raam opengeklapt. Elias lag languit in het raam-
kozijn, vervaarlijk balancerend; de helft van zijn lichaam zweefde vier verdie-
pingen boven de steeg. Hij had zijn shirt uitgedaan, de zon streelde zijn brons-
bruine borst. Zijn spieren waren potloodfijn getekend – dat kwam door het 
vele dansen; direct na de basisschool was hij met zijn opleiding gestart. Dansen 
was zijn grote droom, en als je de kans hebt om de werkelijkheid bedroomd te 
laten worden, dan moest je die kans grijpen – had zijn moeder ooit tegen hem 
gezegd. Zijn lichaam was daarvan het zichtbare resultaat.

Het was mooi om hem zo te zien liggen, de zweetdruppels gleden af en toe 
van zijn lichaam, een kleine gouden ketting rustte op zijn borst – daar had de 
ketting een huidkussen gevonden. Ik keek naar de buikspieren van Elias, gepro-
nonceerd maar bescheiden, alsof ze zelf iets van twijfel hadden. Ze waren van 
een heel andere categorie dan de gorillaopgeblazen spieren die je de laatste tijd 
zo vaak zag. Ze lagen er laddervriendelijk bij – spieren die ik vaak had beklom-
men en zo niet vaker was afgedaald.

‘Zullen we iets gaan doen? Zullen we de stad gaan versieren?’ zei hij nog 
eens – maar niet ongeduldig onrustig.

45


