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De eerste keer dat Mara, die Kleines moeder zal worden, 
bij Bardo in de voorkamer staat, neemt ze zwijgend de 
meubels in zich op die zijn ouders destijds van de andere 
kant van het land hebben meegebracht.
 Hier woon ik, zegt hij, alsof dat nog niet duidelijk is.
 Ze ziet het verbleekte fotootje van Onna hangen en 
probeert met twee handen de naar elkaar toe gekrulde 
kanten plat te houden.
 – Dat is je moeder, hè? Hoelang is het nu geleden?
 – Tien jaar.
 – Ik weet het nog, die man van De Vooruitgang heeft 
haar geschept, ik ken iemand die het zag gebeuren, maar 
niemand wilde dat geloven, ze zeiden dat je moeder was 
gaan slingeren, maar dat was niet zo, ze was helemaal 
niet gaan slingeren, vreselijk, ze lag onder een –
 Ze ziet Bardo’s mond trekken, laat het fotootje ge-
schrokken los, verontschuldigt zich en kust vluchtig het 
litteken op zijn voorhoofd, terwijl ze hem even kroelt, 
net boven zijn nek.
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 Stamvader heeft haar blijkbaar naar binnen zien gaan, 
want hij stapt plotseling de voorkamer in, posteert zich 
onontkoombaar tussen de bank en de salontafel en laat 
zijn blik over Mara’s gezicht glijden en over haar blau-
we jurk met een smalle, glimmende ceintuur iets boven 
haar middel.
 – Zo, kijk eens aan, ja, een vriendin kun je mee naar 
huis nemen, dat moet er toch eens van komen, niet? Wat 
is je naam, meisje?
 – Mara.
 Bardo kijkt naar zijn vader, naar diens loshangende 
douanejasje, de knopen van zijn overhemd die hun best 
doen niet uit de knoopsgaten te springen, de rode ader-
tjes op zijn vadsige wangen, en probeert intussen het 
beeld van zijn moeder ergens onder de auto van Julus’ va-
der hardnekkig naar een hoek van zijn hoofd te verban-
nen.
 Zijn vader blijkt de vrijheid te nemen zijn vetkussen-
tjeshand op Mara’s schouder te leggen, hij zegt dat hij 
haar vaker heeft gezien, heeft ze die fraaie grote stoffen 
tas niet bij zich die ze altijd de grens over draagt, want ze 
werkt over de grens, is het niet, heeft ze geen werk kun-
nen vinden in eigen land?
 Haal die hand weg, wil Bardo zeggen, maar hij zegt het 
niet.
 – Ik verdien daar meer.
 – Maar we horen hier, meisje. Heeft mijn zoon je al 
wat te drinken gegeven?
 Dat komt wel, zegt ze.
 Hij laat Mara’s schouder los, wenst hun veel plezier en 
verdwijnt weer naar zijn douanehuisje.
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 Bardo vraagt of ze wat wil drinken.
 Het klinkt als napraten.

Hij ontmoette Mara voor het eerst toen hij had beslo-
ten nog eens aan het feest mee te doen dat hij een paar 
jaar eerder was ontvlucht. Om geen voiles meer te hoe-
ven dragen, had hij van karton een masker gemaakt met 
groene lippen die in de glimlachstand stonden, een klep-
je dat op zijn neus rustte en twee gaten waardoor hij on-
belemmerd naar buiten kon kijken. Om zijn hoofd had 
hij een zwarte tas gebonden, het hengsel onder zijn kin 
geknoopt, en hij had zijn overall aangetrokken, die in de 
schuur hing.
 Het in de weg staan in te volle cafés sloeg hij over. 
Thuis dronk hij twee flessen bier leeg, daarna wachtte 
hij bij het monument voor de gevallenen tot de eerste 
slierten feestgangers de danszaal betraden, om zich tus-
sen hen te mengen alsof hij bij hen hoorde.
 Binnen was het halfdonker. De zaal stroomde zo vol 
dat er haast geen doorkomen meer aan was. Niet al te 
ver van de uitgang bleef hij staan wachten en keek door 
de patrijspoortjes van zijn masker naar de nog onher-
kenbare dorpelingen. Het schoot hem te binnen dat hij 
misschien, als ze hun vermomming afdeden, oog in oog 
kwam te staan met Julus.
 Om twaalf uur klonk een gongslag en deden alle aan-
wezigen onder oorverdovend geroep hun maskers, voiles, 
hoeden en hoofddoeken af. Ze keken gelukzalig zwetend 
om zich heen en begonnen, geholpen door het eenvoudi-
ge ritme van een paar akkoorden, sprongetjes te maken 
op het kleine stukje van de vloer dat ze ter beschikking 
hadden.
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 Het was toen dat Mara’s gezicht dicht bij hem onder 
haar masker met lovertjes tevoorschijn kwam en ze naar 
hem glimlachte alsof ze hem al kende. Omdat hij niet 
goed de maat kon houden, passeerden hun hoofden el-
kaar onder het springen en lachten ze er allebei om. Hij 
vroeg of ze met iemand was meegekomen, en omdat ze 
elkaar in het lawaai niet verstonden, bleven ze staan, 
bracht ze haar oor dicht bij zijn mond en vroeg hij het 
nog eens, en ze antwoordde dat dat er niet toe deed, en 
of hij niet met haar mee naar buiten wilde, want het was 
binnen zo warm.

Ze wurmden hun lijven door de meute tot ze de buiten-
deur bereikten en de koelte van de heldere herfstnacht 
op hun gezicht voelden.
 Ze zei dat ze wist wie hij was, die van de grens, en vóór 
hij zich afvroeg of dat in zijn nadeel kon uitvallen, trok 
ze hem mee naar de sokkelrand van het monument voor 
de gevallenen, onder de namen van dode jongens, en za-
ten ze daar in hun vreemde kleren bijna tegen elkaar aan. 
Ze droeg een lange ouwelijke rok en een te grote trui, 
hij zijn overall met vlekken en twee afdrukken van zijn 
verfhanden die hij op zijn heupen had laten rusten. Met 
plezier keek hij naar haar donkere pupillen, haar brede 
lippen en smalle wangen. Op de linker zat een pigment-
vlekje en er kwamen twee kuiltjes tevoorschijn als ze 
lachte.
 Ze zei dat er geruchten over zijn vader de ronde de-
den, maar dat ze aan Bardo een goede herinnering had, en 
ze vertelde hem iets wat hij zich helemaal niet kon her-
inneren: dat ze jaren geleden een keer een kijkdoos had 
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gemaakt met blauw doorzichtig plastic eroverheen en 
niets erin, daarmee was ze de straat op gegaan en had ze 
voorbijgangers gevraagd of die voor een paar centen in de 
toekomst wilden kijken. De meeste mensen waren ont-
stemd geweest dat er niets te zien was, maar ze wist nog 
dat hij – ze kende zijn naam toen nog niet, alleen dat hij 
van de grens was – dat hij had gezegd dat ze het heel goed 
had bedacht, dat hij het zelf wel had willen bedenken.
 Ze werkte in een warenhuis in de kleine stad, zei ze, 
niet ver over de grens. Er waren veel landgenoten die in 
het buurland werkten.
 Ze stond er bij de juwelen en vond dat ze nu veel van 
juwelen wist en van kruinen, want de klanten bestu-
deerden voorovergebogen wat er in de vitrines lag en dan 
keek ze of ze roos hadden of al kaal waren, en als hun 
haar geverfd was of dat al uitgroeide op de plekken die 
ze zelf niet konden zien. Ze had kapster willen worden, 
maar daar kon ze alleen in de stad voor doorleren en dat 
wilden haar ouders niet. Ze kon het wel, zei ze, ze had 
het afgekeken van de kapper in het dorp die haar het vak 
niet wilde leren, alsof hij bang was dat ze hem zijn klan-
ten zou afnemen.
 En Bardo vroeg, als ze toch de grens over kwam fiet-
sen, of ze eens bij hem langs wilde komen, want hij was 
elke dag thuis, omdat hij nog geen werk had.
 Momenteel, zei hij erbij.
 Ga dan ook over de grens werken, stelde ze hem voor, 
je verdient er meer.
 Ze kende iemand die daar in de provinciehoofdstad 
had gewerkt en kon weleens vragen of die een adres voor 
hem had.
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 Haar nuchtere woorden pasten niet bij haar vreemde 
kleren.
 Ze moesten erom lachen, allebei, op hetzelfde mo-
ment.

En nu staat ze in de voorkamer en wil ze alleen water 
drinken. Hij neemt de twee mooiste glazen uit de keu-
kenkast, inspecteert die tegen het licht en vult ze onder 
de kraan.
 Ze geeft hem een papiertje met een adres in het buur-
land, want ze is niet vergeten dat ze dat heeft beloofd.
 Hij kijkt hoe ze het water met snelle teugen opdrinkt, 
hoe ze haar wenkbrauwen erbij omhoogtrekt, hoe ze haar 
lippen aflikt. En hij stelt voor naar de schuur te gaan, 
omdat zijn vader daar nooit zomaar binnenvalt.
 O, goed, zegt ze, dan gaan we naar de schuur.
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De pigmentvlek op Mara’s linkerwang is zo groot als 
haar pinknagel. Bardo moet er toch even aan wennen, hij 
vraagt zich af hoe het zou zijn om zijn leven lang naar die 
bruine vlek te kijken, de vrouw in bikini die van dichtbij 
toekeek als hij zich aftrok had een volkomen gave huid. 
Maar op den duur zal hij zich evenzeer aan die vlek hech-
ten als aan haar kuiltjes, het worden unieke keurmer-
ken. Ze heeft hem gezegd dat het plekje op haar wang 
daar zit om aan te geven waar hij haar mag kussen, en hij 
drukt er een kus op, en daarna kust hij haar mond, waar-
bij hun neuzen en hun tanden botsen, maar hun lippen 
leren snel. Tot dit ogenblik heeft hij alleen de rug van 
zijn eigen hand gekust, zich verbeeldend dat het lippen 
waren, maar die zoenen smaakten zout en zweterig, heel 
anders dan het warme gladde genot waarvan hij alleen 
vermoedens had.
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De vloer in de schuur heeft hij niet aangeveegd, en hij 
ziet met enige gêne het nooit afgemaakte half met lu-
cifers beplakte scheve huisje staan dat hem destijds op-
eens niet meer boeide. De bankschroef omklemt nog de 
ongeschuurde lat die hij had willen gebruiken voor het 
maken van een tafeltje naast zijn bed, dat hij ook nooit 
voltooide.
 Hij verwondert zich erover dat die simpele kuiltjes in 
haar wangen die ieder ander mag zien hem zo naar haar 
hele lichaam doen verlangen. Ze moet maar niet te veel 
naar andere mensen glimlachen, misschien zien die ook 
wat hij ziet. De kuiltjes zijn nu voor hem.
 Hij kust haar in haar hals, ze klinkt als een piepend 
scharniertje. Omdat hij al hoopte op wat er nu gebeurt, 
heeft hij een deken in een vuilniszak gepropt en onder de 
werkbank gezet. Nu haalt hij die tevoorschijn en spreidt 
hem uit over de vuile vloer. Ze gaan erop zitten, tegen-
over elkaar, ze slaat haar benen over zijn bovenbenen 
om dichterbij te komen en zijn hand glijdt over de dun-
ne huid van haar polsen, waaronder hij aders ziet lopen. 
Even denkt ze zorgelijk aan de ideale maten voor meisjes 
die al in de klas werden doorgegeven toen ze twaalf was, 
maar ze durft toch haar bloes open te knopen, ze heeft 
expres een bloes en een rok aangetrokken en geen jurk 
met een nauwelijks bereikbare rits.
 Hij legt zijn handen op de schelpen van haar beha vol 
roesjes, ze trekt haar bloes uit en wipt handig het haakje 
uit het ijzeren lusje op haar rug.
 Zo zijn haar borsten dus. Hij vindt ze prachtig, hij 
noemt ze appeltjes, en dat vindt ze een geslaagdere ver-
gelijking dan wat ze vroeger heeft horen voorlezen, over 
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borsten als druiventrossen, waarbij ze zich een hoop bob-
beltjes had voorgesteld.
 Hij weegt ze in zijn handen.
 Er priemt iets onder de deken wat pijn doet aan zijn 
billen, alsof hij eraan herinnerd moet worden dat seksu-
ele omgang in dit land is voorbehouden aan getrouwde 
stellen. Hij tilt de deken op en werpt de spijker die eron-
der ligt van zich af. Wachten tot ze getrouwd zijn vinden 
ze geen goed idee, je moet weten met wie je begint voor-
dat je alles vastlegt. Scheiden is hier bovendien alleen 
mogelijk als een van de twee overspel heeft gepleegd. Ze 
weten van echtparen die overspel verzinnen om van el-
kaar af te komen, waarna een van de twee de dader blijft 
en de ander het slachtoffer.
 Mara frunnikt de knoop aan Bardo’s broeksband los en 
trekt de rits van zijn gulp naar beneden. Haar hand zoekt 
naar de doorgang in zijn onderbroek, ze haalt zijn penis 
naar buiten en omklemt de schacht, Bardo kan zijn zaad 
niet meer binnenhouden, alsof het heeft staan trappelen 
om tevoorschijn te komen. Beschaamd veegt hij de klod-
der op met een vod dat onder de werkbank slingert.

Ze leggen zich naakt op de deken en laten hun handen 
op reis gaan over elkaars lichaam. Hij zegt dat ze mooi 
is zoals ze is, en die laatste drie woorden klinken voor 
haar niet als iets voorwaardelijks, maar als een bevesti-
ging van haar onvervangbaarheid. Ze weet zeker dat dit 
geluk heet.
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Bardo heeft het over kansen, maar Stamvader vindt het 
onverantwoord om je werkkracht aan het buurland te ge-
ven, alleen maar om meer te verdienen, terwijl hij daar 
als tweederangsmens zal worden behandeld en er in eigen 
land zoveel moet gebeuren. Laat hij dat met zich doen, 
laat hij zich beïnvloeden door zijn vriendin van wie je de 
ribbetjes kan tellen, omdat zij ook over de grens werkt, 
of door de mentaliteit daar, terwijl zijn eigen staatshoofd 
in diens wekelijkse toespraak heeft geoordeeld dat het 
overlopers zijn die zich door hen laten beïnvloeden, en 
dat zoiets het einde kan betekenen van wat hij op de te-
levisie Het Eigen Wezen heeft genoemd? Die mensen in 
het buurland willen bovendien zelf niets weten van wat 
we hier te bieden hebben, zegt hij, behalve toen ze hier 
industrieën in handen hadden of de bruinkoolmijn die 
ze achterlieten toen die niet rendabel meer was, en ze 
maakten er niet eens een meer van zoals beloofd, en Bar-
do houdt toch zeker van de eigen tradities? Die mensen 
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daar hebben absoluut niet zulke warme tradities, ja, iets 
met chocola hebben ze, en een vette hap die algauw hun 
hele maag dichtmetselt, daar kunnen ze hun saamhorig-
heid als ze die al bezitten veel minder goed mee uitdruk-
ken dan de mensen hier dat kunnen, door bijvoorbeeld 
simpelweg tijdens het voorjaarsfeest ergens met zachte 
textielen ballen op te mikken en door samen gebakjes 
te eten in de kleuren van de nationale vlag, en een lied 
te zingen waarvan iedereen de woorden kent, al begrij-
pen ze niet de hele inhoud, wat ook niet hoeft, want het 
lijkt misschien weinig, maar het delen van ervaringen 
lukt heel goed met zachte ballen en een lied, die anderen 
hebben dat niet en zijn dus eenzamer, al hebben ze cen-
trifuges in plaats van wringers, en van die hysterische 
aardappelschilmachines, terwijl bijna iedereen handen 
en vingers heeft gekregen om een mesje vast te houden 
en hun aardappelen veel preciezer te schillen dan die ap-
paraten die aardappels in de rondte smijten in de hoop 
dat er stukjes schil afvliegen – eenzaamheid is daar bo-
vendien een groot probleem, ze vinden er soms doden 
die al een jaar dood liggen zonder dat iemand het door-
heeft, dat gebeurt hier niet, hier is saamhorigheid, Bardo 
doet er toch ook aan mee? En hij heeft hier toch zijn op-
leiding genoten? Dat is dan wel dankzij dit land en dank-
zij de belastingbetalers in dit land, en hij moet niet den-
ken dat dit land achterloopt op het buurland, dat lijkt 
maar zo, hier staat toevallig nog wel de oudste watermo-
len van de wereld, niet ver van waar hij in het weeshuis 
heeft gezeten, ze gingen er destijds naartoe op excursie, 
dat ding kan nog altijd malen, daar moet hij respect voor 
hebben, in plaats van dat hij, de zoon van, hetzelfde gaat 
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doen als al die anderen die hij als beëdigd controleur dui-
delijk probeert te maken wat hun gedrag betekent door, 
als iemand bijvoorbeeld, hij noemt maar wat, met een 
nieuwe haardroger de grens over komt fietsen, omdat 
haardrogers in het buurland goedkoper zijn – en dat mag, 
iedereen mag met een nieuwe haardroger de grens over, 
al heeft het staatshoofd plannen om de import terug te 
dringen, zodat er meer kansen komen voor eigen produc-
ten – door dus als iemand met zo’n ding de grens over 
komt die persoon, een vrouw meestal, toch even aan te 
houden en te vragen waarom ze zo nodig een haardro-
ger in het buurland moest kopen, een ding waar je een 
stopcontact voor nodig hebt, terwijl nat haar uit zichzelf 
droogt, heeft ze ooit mensen meegemaakt met nat haar 
dat nooit opdroogt, dat hun hele leven nat blijft? Beseft 
ze wel dat de energie die wordt gebruikt uit onwil om 
rustig te wachten tot nat haar droog is, niet meer voor 
iets anders kan worden gebruikt, terwijl energie kost-
baar is en het niet voor niets is dat de energievoorziening 
soms uitvalt?

Daarna laat hij zo iemand wel weer doorfietsen.
 Maar hij heeft het dan tenminste gezegd.
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Het adres dat Bardo van Mara heeft gekregen is een uur 
reizen van de grens vandaan.
 Aan de andere kant van de slagboom kruist de weg 
een bredere die doorloopt tot in de kleine stad waar Ma-
ra werkt en waar elk uur een bus vertrekt naar de pro-
vinciehoofdstad. De wegen in het buurland worden goed 
onderhouden, er zitten nauwelijks kuilen en barsten in, 
wat volgens Stamvader alleen maar tot gevolg heeft dat 
ze daar harder gaan rijden en er meer doden vallen, daar-
om zijn kuilen in wezen beter voor de verkeersveilig-
heid.
 Ze spreken af bij het busstation, Mara komt er na haar 
werk naartoe om hem uit te zwaaien. De mannen van 
wie ze het adres heeft gekregen zijn alleen de weekends 
naar huis gekomen, en hoewel het woensdag is en hij 
dus waarschijnlijk weer snel terug zal zijn, wil ze op de-
ze manier aan de gedachte wennen dat haar Bardo zich 
ergens zal bevinden waar zij nog nooit is geweest. Hij 
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trouwens ook niet. In de kleine stad waar ze achter de vi-
trine met juwelen staat is hij ook maar één keer eerder 
geweest.

Dat was twaalf jaar geleden, toen zijn moeder kwaad was 
op Stamvader en dat uitte door te doen wat hij haar ver-
bood: ze fietste de grens over, de kleine Bardo achter-
op, zijn beentjes in de fietstas, zijn vuisten twee plooien 
vouwend in haar heldergroene jas.
 Hij vergaapte zich aan de modepoppen achter de eta-
lageruiten, die geen afgebladderde gezichten hadden of 
geschilderde kapsels, maar echt haar. Er stond een leven-
de vrouw op vreemde grote sokken tussen, die er twee 
had uitgekleed. Hij had naar die gladde lijven gestaard, 
nog nooit had hij een echte vrouw bloot gezien, daarom 
dacht hij dat de modepoppen eruitzagen als echte vrou-
wen en dat borsten dus kale bobbels waren en er niets 
anders tussen hun benen zat dan een lapje strakgetrok-
ken huid.
 Hij liep aan zijn moeders hand het warenhuis binnen. 
Een roltrap daverde naar boven, hij wilde er alleen op, 
maar stond te aarzelen, de treden wachtten niet op hem. 
Hij greep de leuning beet, voelde hoe die hem naar boven 
trok, verloor zijn evenwicht en viel achterover tegen zijn 
moeders lichaam aan.
 Die dingen zijn gevaarlijk, zei ze, en we hebben benen 
gekregen om zelf te lopen.
 Een verdieping hoger dirigeerde ze hem weer naar be-
neden en bleef hem tegen zijn zin vasthouden, tot hij op 
de vloer moest springen.
 Er zijn mensen doodgegaan op roltrappen, zei ze, die 
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kwamen vast te zitten met hun sjaal of vielen ergens in, 
roltrappen moet je wantrouwen, goed dat wij ze niet heb-
ben, maar mooi dat je nu weet dat ze bestaan, zeg maar 
niet tegen je vader dat je op de roltrap bent geweest.
 Ze kocht niets, ze zei dat ze daarvoor geld moest wis-
selen, maar ze had zoveel leuke onnuttige dingen gezien 
dat ze zin had gehad om zomaar iets onnuttigs te kopen.
 Bardo wist toen nog niet wat het woord onnuttig bete-
kende, maar als het te koop was, wilde hij ook wel iets 
onnuttigs hebben.
 Ze fietste terug toen het donker begon te worden, zijn 
jasje flapperde in de wind.
 Kijk naar de lichtjes, zei ze, van de reclame, zie je? Het 
is een soort roepen, ze roepen hier met licht.

Achter een streperige ruit zit hij te wachten tot de bus 
hem naar de provinciehoofdstad brengt. Buiten maakt 
Mara met haar armen en handen gebaren waarvan de be-
tekenis hem ontgaat. Ze wachten op het wuiven.

Eenmaal buiten de kleine stad ziet hij het landschap 
voorbijschuiven, het is er vlakker dan in zijn eigen land, 
en er rijdt beduidend meer verkeer op de weg. De bus is 
voor een kwart bezet. Schuin voor hem zitten twee luid-
ruchtige mannen die om zichzelf lachen voor ze zijn uit-
gesproken. Ze drinken bier, hij kan het ruiken.
 Hij dommelt in en schrikt wakker als de bus de stad 
binnenrijdt, door een straat met zulke smalle stoepen 
dat hij bij de bewoners naar binnen had kunnen kijken 
als er niet overal dikke vitrage achter de ruiten had ge-
hangen. Hij ziet nu alleen stijve planten die op een rij in 
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de vensterbanken onverwoestbaar staan te doen.
 Op een groot busstation stapt hij uit. Er hangt een plat-
tegrond van de stad, achter glas waarop iemand over een 
hele buitenwijk heen een onleesbare kreet heeft geschre-
ven. De woning van het briefje blijkt in de buurt te lig-
gen die de bus al heeft doorkruist.
 Drie kwartier later staat hij voor een smal rijtjeshuis. 
Binnen dekt een lap verschoten katoen het raam af, de 
ruit is stoffig, alsof er niemand woont, maar de bel doet 
het.


