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Driekwartsmaat

Nazomer

Door het ovale raampje bij het bed kaatsen de lichtvlek
jes naar binnen, afspiegelingen van het water buiten. 
Ze dommelen op het plafond, en ik volg ze, gedwee. Ik 
laat mijn ogen het licht opnemen zoals een uitgedroogde 
spons water opneemt. De schijnsels trillen. Veranderen 
van vorm. Met een beetje fantasie kan ik in dit lichtspel 
een toekomst zien. Een leven buiten de boot.
 Op de mast landt een zeemeeuw, zie ik door het raam
pje. Achter de wit omlijnde vogel komt de zon op. Dan 
vliegt hij met een vallende boog de haven in, uit beeld, een 
stad in die ik niet kan zien.
 Duet bestaat bij de gratie van de schommelingen in het 
water. Daarom zit ze vol handgrepen. Bij het bed zijn er 
twee, één direct boven me, op het plafond, en één aan de 
zijkant, om jezelf het bed in te hijsen of eruit te laten glij
den. Ik lig in bed en heb de kracht niet om mezelf op te 
tillen. Ik denk aan de vrouw die hier voor mij lag, onder
uitgehaald door haar eigen gewicht.
 Aan de overkant van de Hudson ligt New York. Buiten 
bereik. Ik voel de sporen van de pendelaars die ’s ochtends 
vroeg naar de kade zijn gerend en met watertaxi’s naar de 
overkant gaan, gehaaste veerboten die niets geven om de 
bootbewoners aan de zijlijn. Telkens als er een boot voor
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bijkomt, schudt Duet tussen de touwen. In de kajuit glij
den mijn boeken uit het boekenkastje dat A voor me heeft 
gekocht. Hij had het bij de kringloop gevonden en zette 
het met een trotse glimlach in de hoek bij het raam, naast 
mijn bureautje, precies zoals ik het me had voorgesteld. 
Hij weet soms de mooiste dingen voor me te vinden, alsof 
hij ze zo uit mijn verbeelding plukt. Maar aan die schom
melingen kan hij niets doen, en dus vallen iedere ochtend 
mijn boeken van de plank, iedere ochtend weer, elke twin
tig minuten, tot de spits voorbij is.
 Ik doe mijn best om niet uit bed te rollen.

Het is eind september.
De nazomer staat in bloei.
In de straten van New York dunnen de laatste zomer
briesjes uit.

Straks zijn we met z’n drieën, zegt A. Een trio. Het is een 
van de mooiste maten in de muziek. De driekwartsmaat.
 Hij pakt zijn viool en strijkt een paar noten de kleine 
ruimte in.
 Het duizelt me.
 Dat gaat wel weer over, zegt hij. Het hoort erbij. Zullen 
we Duet omdopen? We zijn nu immers een Trio. Hij lacht.
 Ik kan me er niets bij voorstellen.
 Het celdelende zeepaardje is zeven weken oud. Over 
een paar weken zal ik haar zien spartelen op een scherm 
in een kliniek in Hoboken. Haar gekrulde wervelkolom is 
een prachtige muzieksleutel. Samengevlochten beentjes 
om een stille klank.
 Ik denk: het kind nu al vastleggen in waterbestendige 
verf is vragen om problemen. Op de dingen vooruitlopen 
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wil zeggen dat je gretig bent. Wie gretig is wordt gestraft. 
Als er iets is wat ik heb onthouden uit mijn jeugd in een 
calvinistisch land is het dit. Wees dankbaar en vooral niet 
lui.
 A leunt in de deuropening. Ik ga tanken, zegt hij. Hij 
laat zijn hoofd even op zijn arm rusten en kijkt me liefde
vol aan. Het valt me op dat het puntje van de One World 
Tradetoren uit zijn rechteroor steekt, als een antenne. In 
de kajuit zoemt een vlieg. Ik knik en zie door mijn wim
pers hoe hij over de reling van de boot springt en achter de 
vuilnisbakken verdwijnt.

Ik laat me uit bed glijden.
 Voorzichtig. Ik mag niet scheuren.
 Mijn tenen raken de vloer.
 Ik leun tegen het bed, ingebouwd tegen de hellende 
binnenmuur. Dit gedeelte van de boot heet de ‘voorhut’. 
Het bed zit aan de rechterkant. Stuurboord. Onder het 
matras zitten zes lades, en daaronder is een holle ruimte: 
een klam, met schimmel bedekt klankbord waar A’s vader 
dagenlang op zijn zij lag om het rotte hout eruit te zagen. 
Nog steeds kleven de houtsnippers aan mijn tenen. Aan 
de andere kant, tegenover het bed, is een kast, ingebouwd 
tegen de hellende binnenmuur. Bakboord. Uit Noorwegen 
heb ik een houten kledinghanger meegenomen. Om de 
hals van de hanger hangt een lichtblauwe parelketting die 
ik van een vriendin kreeg. Door mijn rondreizende be
staan kan ik niet veel spullen bewaren, en daarom krijgen 
deze kleine voorwerpen extra veel betekenis.
  Voor in de boot is een toilet. Of eigenlijk is het een 
wcbril die is vastgemaakt aan een plastic tank die om de 
dag geleegd moet worden. Servicebootjes varen langs de 
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woonboten en sluizen de stinkende brei eruit. Onze wc, 
besluiten we, is voor noodgevallen. Ik loop nog liever door 
een sneeuwstorm naar de toiletten op de kade dan dat ik 
hier op dit kampeerpotje ga zitten. Hetzelfde geldt voor de 
douche: we maken liever gebruik van de openbare douche
ruimtes op de kade. Boven onze douche zit in het dak een 
smal rond gat dat onverbloemde buitenlucht doorlaat. Het 
ruikt anders dan ik me had voorgesteld. Minder naar open 
haard en meer naar olie. De motordampen van de reis 
hangen nog in de boot.
 Mijn blik glijdt over het water. Achter de klapperende 
zeilen ligt de stad. Ik wil ernaartoe, naar dat glinsterende 
panorama aan de overkant van de rivier, maar mijn lijf is 
verzwaard door dat wat het in zich draagt – een foetus van 
nog geen drie gram – en ik ben nog nooit zo moe geweest. 
Nog drieëndertig weken. New York lijkt een decor, een 
achtergrond.

Kom ik ooit deze boot nog uit?

Ik loop naar de keuken. ‘Kombuis!’ roept A altijd, maar 
dat woord lost direct op in mijn brein. Ik ga op de blauwe 
bank bij de eettafel zitten. Dit is het diepste punt van de 
boot, het donkerste. Hier staat de mast omvlochten met 
een dik, roomkleurig touw. Hij baant zich een weg door 
het hout als een slang tussen hemel en aarde. Men zegt 
dat dit touw tijdens een storm de bliksem naar de zeebo
dem zal leiden, maar ik ben er niet zo zeker van. Ik zie 
alleen maar het verkoolde skelet van Duet voor me. Een 
grijnzende leviathan met ontblote tanden.
 Op het aanrecht liggen een paar plastic tassen met daar
in de cowboyshirts en spijkerbroeken van A. Op de grond 
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staan lege wijnflessen, er liggen halflege pakjes kauwgom. 
Zijn Old Spicedeodorant. A bekommert zich niet om hoe 
zijn omgeving eruitziet. Het lijkt wel alsof hij altijd op het 
punt staat om te vertrekken. Hij heeft de kamer die hij 
in Nashville huurt nog niet steeds opgezegd. Hij stelt het 
steeds uit. Waarom? Zou dat misschien zijn plan B zijn, 
voor als de dingen hier toch mislopen? Misschien is hij 
gewoon te lui om zijn spullen op te ruimen. Hij neemt 
zijn omgeving niet waar zoals ik dat doe; het lijkt soms 
alsof we twee verschillende werelden zien. Ik zou willen 
dat ik niet zo krampachtig was en me minder stoorde aan 
rommel. Maar ik word onrustig van al die rondslingeren
de spullen en dus pak ik de tassen op en stop ze in een 
lade onder het bed.
 We improviseren. In de boot staat alles op losse schroe
ven. De kampeerpitjes. De druppelende kraan. Het is al
lemaal tijdelijk. We gaan er een echte keuken van maken, 
straks, als we met z’n drieën zijn, zei A. Hij zit vol plannen. 
Ik kijk naar buiten, door het raampje boven de wasbak, 
naar Jersey City. Door het andere raampje, boven me, naar 
het vlakke groen van Liberty State Park. Als ik op de kade ga 
staan, zie ik haar. Het Vrijheidsbeeld. De moeder van alle 
bannelingen, koningin van een onverschrokken Amerika.
 Ik stap de kajuit in. De deuren naar het achterdek staan 
open. Buiten staan twee houten klapstoeltjes. Aan de rand 
van het afdakje hangen in plastic potten trossen wilde 
bloemen in rood en geel en paars die A in Mystic heeft 
gekregen van zijn ouders.
 Dan zie ik hoe vies het dek is. De gordijntjes die voor 
de ramen hangen stinken naar oude pis. Ik loop heen en 
weer over het vloerkleed dat bijna iedere dag moet worden 
opgerold. Het luik naar de motor zit eronder.
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Ik ga op mijn tenen staan en kijk naar de skyline van 
New York.
Eerst het houtwerk opknappen, zei A. Dan pas de gor
dijnen.
Ik voel een steek in mijn maag.

Hier, op dit kleine, robuuste schip aan de oostkust van de 
Verenigde Staten is geen plaats voor het frêle verlangen 
om het ‘gezellig’ te maken. Om de leegtes die nog over 
zijn te vullen met aandenkens uit Europa. Eerst het ge
raamte, dan pas de gordijnen. En de golven die iedere och
tend alles omgooien?
 Die horen erbij, zei A. Dit is Amerika, Ilse. Het leven is 
hier nu eenmaal veel wilder dan in Europa.
 Ik vraag me af wat het betekent om je ergens thuis te 
voelen. Ergens op je plek te zijn. ‘Plaats’, een leenwoord 
uit het Oudfrans, dat ook wel ‘plek’ of ‘ruimte’ betekent. 
Of soms: ‘binnenplaats’, ‘plein’, ‘straat’ of ‘brede straat’. 
Ik zie een plateau voor me, iets wat vlak is. Leeg. Later 
krijgt het woord een andere betekenis, namelijk: ‘de ruim
te die iets of iemand inneemt’. Plaats wordt ineens driedi
mensionaal, vult zich met menselijke gestalte. Nog later 
komt de betekenis ‘plaatsgrijpen’, wat zoveel betekent als 
‘ontstaan’. Je plaats grijpen in de wereld, iets wat me aan 
geweld doet denken. Want er staat ‘grijpen’ in plaats van 
nemen, of innemen. Grijpen, met een ruk of een snelle 
beweging, voordat een ander die plaats kan innemen. 
Ontstaan als overleven.
 Men zegt dat dit een gevoel is dat met de tijd sterker 
wordt, als wortels. Maar hoe creëer je houvast als de grond 
onder je voeten letterlijk schommelt? Voorlopig ben ik los
gekoppeld van alles wat ik ken.
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 De gedachte dat ik zoiets abstracts vast zou moeten grij
pen als mijn eigen bestaan – of, erger nog, dat van een 
ander – haalt alle kracht uit mijn benen.

Vrolijk stapt A een paar uur later aan boord. Hij schuift 
een grote kartonnen doos zijwaarts de salon in. Een tele
visie! roept hij. Voor in de voorhut. Zonder abonnement 
kunnen we alleen de gratis kanalen ontvangen. Maar New 
York barst van de lokale zenders, dus dat komt wel goed. 
Met een beetje geluk kunnen we straks in januari de Super 
Bowl kijken!
 Ik weet niet wat de Super Bowl is, maar ik glimlach om 
zijn geluksgevoel. Ik kijk ernaar, maar deel het gevoel niet.
 Elk hoekje van Duet is in gebruik genomen: metertjes, 
trapjes of plankjes vullen de ruimte. De enige royaal lege 
wand is bij het voeteneinde van het bed. Ik had me daar 
iets anders voorgesteld. Een schilderij. Iets moois. In ieder 
geval geen tv.
 Ik kijk naar A’s lach, zijn sprankelende ogen. Ik wil zijn 
vreugde niet dempen en dus laat ik hem maar.
 In mijn binnenste wemelen de delende cellen. Het zee
paardje onttrekt alle energie aan me. Ze is een groeiende 
magneet in mijn buik, ik tol om mijn as. Ik ga even lig
gen, zeg ik tegen A. In de felle zon, achter A’s silhouet, 
blinken duizenden ramen in het licht. Helikopters in de 
luchtstroom.
 Morgen ga ik aan wal.
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