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‘Heb ik jullie weleens verteld over de hagedissen?’
‘Dat als een dier hem wil vangen, hij alleen maar zijn staart 

laat afscheuren en meer niet?’
‘Vaak is het niet eens een roofdier dat zijn staart afscheurt, 

maar breken ze hun staart zelf af. Een hagedissenstaart is voor
geprogrammeerd om op verschillende breekpunten te kunnen 
loslaten. Het is een vorm van zelfverdediging: als een hagedis 
wordt aangevallen, trekt hij de spieren in zijn staart samen en 
laat een stuk ervan los, maar dat blijft dan wel kronkelen alsof 
het nog aan het lijf vastzit. Zo raakt het roofdier in de war, het 
denkt dat de staart de hele hagedis is en eet die op, terwijl de 
hagedis er gauw vandoor gaat. Listig, hè?’

‘Maar hij groeit wel weer aan, toch?’
‘Ja. De staart groeit binnen een paar dagen weer aan, precies 

hetzelfde als eerst. En hoe vaker een hagedis zijn staart kwijt
raakt, hoe sneller de staart weer aangroeit. Bij sommige extra 
strijdlustige exemplaren groeit de tweede staart al meteen uit de 
wond van de eerste.’

‘Papa.’
‘Hm?’
‘Jammer dat wij niet ook zo’n staart hebben als een hagedis.’
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Wij zijn niet als hagedissen

April 1994

Hand in hand denderen we de trap af, Giulio en ik. In de nog 
prikkelende ochtendlucht zindert een vroeg voorjaar. Ik speur 
de hemel af of ik zwaluwen zie. We werden zo in beslag geno-
men door de verkiezingen dat we zelfs niet hebben gemerkt 
dat de winter voorbij was. 

‘Is het april vandaag?’ vraag ik aan Giulio terwijl we naar 
mijn witte Vespa Ciao lopen.

‘Ja,’ zegt hij, en hij wikkelt mijn sjaal om mijn hals. ‘O, vol-
gens mij ben je een oorbel kwijt.’ 

‘Kut, alweer een?’
Dat is al de vierde in twee maanden. De oorbellen blijven aan 

mijn haren hangen terwijl we vrijen, of aan mijn kleren terwijl 
we ons uitkleden, en dan belanden ze op de grond, of op het 
tapijt, tussen de lakens. Laatst gaf zijn moeder me een pareltje 
dat ik al had opgegeven, met een geforceerd lachje. Als het 
geen oorbellen zijn, zijn het wel speldjes en haarklemmen. 
Onze liefde is zo hevig dat ze overal geuren en sporen nalaat.

Ik voel aan mijn oren. ‘Kut, dat is die met de amethist die ik 
van papa heb.’

‘Doe die andere ook uit en stop hem in je zak, ik ga meteen 
kijken of ik hem vind.’

‘Ja, gauw. Vraag of Maricela je helpt zoeken, en als ze hem 
vindt moet ze het niet tegen je moeder zeggen. Die heeft toch 
al een hekel aan me.’
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Giulio glimlacht, pakt mijn gezicht tussen zijn handen. ‘Dat 
is niet waar, bloemetje.’

Het is wel waar, maar ik ga er niet tegenin. Hij kust me, en 
zoals altijd voel ik me verdampen. Ik voel me alsof ik uit prik-
water besta, Giulio hoeft me maar aan te raken of al mijn bub-
bels beginnen als een gek te bruisen en overal uiteen te spat-
ten van blijdschap. Ik voel dat de sprankeling zich concentreert 
op mijn lippen, op mijn tepels en tussen mijn benen, en ik 
moet mijn mond opendoen, ik moet mijn benen uit elkaar 
doen, om die explosie vrij baan te geven. Giulio heeft niks aan 
onder zijn sweater, hij rilt door de aanraking van mijn koude 
vingers maar hij blijft me kussen. Ik voel zijn gespannen spie-
ren, zijn compacte, warme huid. Ik bijt in zijn lippen, het is 
alsof ik in een sinaasappelpartje bijt. Giulio is zo mooi. Hij is 
intelligent, ontwikkeld, geëngageerd. Hij vrijt elke dag met 
me, als het kan meerdere keren per dag. Hij geeft me het ge-
voel dat ik leef, dat ik volwassen ben en begeerlijk. Ik wil mijn 
hele leven bij hem zijn. Ik wil dat het altijd zo blijft.

Ik haal mijn handen onder zijn sweater vandaan en streel 
zijn haren. We verlangen naar elkaar, maar ik moet gaan. Ik 
maak mijn mond los van zijn lippen, ga omhoog om zijn neus 
te kussen, zijn voorhoofd, ik snuffel aan zijn hoofd. Hij moet 
nodig douchen, en ik ook. Het was een lange nacht.

Giulio snapt het, hij pakt mijn handen vast. ‘We zien elkaar 
om elf uur bij het Collectief.’

‘Ja. Als papa me niet vermoordt.’
‘Zeg maar dat het een 1 aprilgrap is.’
‘Ha, hij zal zich rot lachen.’
‘Kom op, Marta. Vertel hem gewoon de waarheid. We zijn in 

slaap gevallen, en daarom ben je niet thuisgekomen. Je was bij 
mij thuis, je hing toch zeker niet op straat rond.’ 

‘Hij is vast doodongerust, hij zal het echt niet goed opne-
men.’

‘Wil je echt niet dat ik met je meega?’
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‘Zeker weten. Tot straks!’ Ik kus hem nog een keer, een lich-
te kus op zijn lippen, en ik fluister: ‘Niet scheren, ik vind het 
mooi zo.’ Zijn blik wordt vloeibaar, hij glimlacht. 

Ik rijd weg en kijk naar hem in het spiegeltje. Hij steekt zijn 
handen in zijn zakken, huivert. Hij glimlacht nog steeds.

Is dit gelukkig zijn? Dit verlangen om te lachen en te schreeu-
wen, deze drang om in de zon te wandelen? Deze begeerte die 
telkens wordt bevredigd en weer oplaait, dit zoeken naar een 
diepere betekenis van ons bestaan, dit gevoel van volkomen 
harmonie met alle dingen op de wereld? Niemand huilt op dit 
moment, niemand lijdt, niemand sterft, dat is onmogelijk, de 
zon die mij omhult verwarmt de hele planeet en er bestaat 
geen pijn, geen verdriet. Ik hou van Giulio, ik ben twintig, ‘a 
vent’anni è tutto ancora intero’, zingt Francesco Guccini, ‘op je 
twintigste is nog alles heel’, en dat is waar, alles is nog heel ook 
al zijn de verkiezingen gewonnen door Berlusconi, die naar 
mij en mijn Ciao gluurt vanaf de aanplakbiljetten. Zijn nieuwe 
gezicht is overal, zijn nieuwe slogans die ‘Een nieuw Italiaans 
wonder’ verheerlijken hebben de meerderheid verleid maar 
niet mij, niet ons, niet Giulio en ook niet papa. Wij hebben niet 
op hem gestemd, en we verafschuwen die nieuwe marketing 
van de politiek – Forza Italia, om te doen, om te groeien, om vrij 
te blijven – bij ons wekt al dat nieuwe wat opkomt alleen maar 
enorme argwaan en dus begin ik een oud lied te zingen, ‘Viva 
l’Italia, l’Italia liberata’, ‘Leve Italië, het bevrijde Italië’, een 
nummer van Francesco De Gregori waar ik gek op ben en Giu-
lio ook, ‘l’Italia derubata e colpita al cuore’, ‘Italië dat beroofd 
is, in het hart getroffen’, en ik heb toch nog het gevoel dat ik 
hier thuishoor, ondanks die kop van die vent en alles wat er 
gebeurt in dit krankzinnige land waar ik toch gek op ben, ‘l’Ita
lia che resiste’, ‘Italië dat standhoudt’. 

Ik zet de brommer naast het bruine deurtje van ons palazzo 
en ga naar binnen. Terwijl ik de trap op loop bedenk ik dat 
Giulio gelijk heeft, geen smoesjes, ik zeg gewoon de waarheid. 

Wij zijn niet als hagedissen_DEF_v2.indd   153 18-02-20   13:24



154

We zijn tot laat bij hem thuis geweest, en vlak voordat ik naar 
huis wilde gaan ben ik in slaap gevallen. Wat we hebben ge-
daan, tot laat? We hebben films gekeken. Ja, geloof je het zelf. 
Hij is echt niet gek. En trouwens, het is toch ook geen pro-
bleem wat Giulio en ik doen. Alsof hij dat niet weet. Maar 
misschien kan ik beter zeggen dat de anderen er ook bij wa-
ren, die van het Collectief. We hebben tot laat over politiek 
zitten praten met die van het Collectief. En stel dat we alle-
maal in slaap zijn gevallen? Nee, dat is niet geloofwaardig. Dat 
we een paar jointjes hebben gerookt ga ik zeker niet zeggen. 
Hij vindt zichzelf best tolerant en modern en zo, maar nou ja. 
Ik zeg dat we hebben gegeten. We hebben om twee uur 
’s  nachts nog pasta gemaakt omdat we honger hadden, wat 
wijn, en toen kregen we slaap. Ja. Geloofwaardig. Ach wat, ik 
ben twintig, bijna eenentwintig, ik doe wat ik wil. Maar hij zal 
zich wel zorgen hebben gemaakt, het is nog nooit voorgeko-
men dat ik een nacht wegbleef zonder iets te laten weten. En 
dan ook nog met het plan om even te douchen en dan weer 
weg te gaan. Duimen maar.

Als ik de sleutel in het slot steek hoor ik dat hij de gang in 
komt rennen, achter het bejaarde getrippel van Cinque aan. Ik 
doe de deur open en daar staat hij, doodongerust, zijn haar in 
de war, met nog hetzelfde overhemd aan als gisteren, slordig 
in zijn broek gepropt. Cinque staat dolblij te kwispelen voor 
mijn voeten, ik buk me meteen om hem te aaien.

‘Marta,’ zegt papa, en hij kijkt naar een punt achter me.
‘Sorry, sorry, paps. Het spijt me vreselijk, maar ik ben...’
‘Is Cecilia niet bij jou?’ Hij wrijft door zijn haar alsof hij het 

wil uitrukken, en blijft maar naar het lege trapportaal staren.
‘Nee,’ zeg ik verbaasd, en ik kijk ook achterom alsof ik het 

zeker wil weten. ‘Hoezo?’
Papa zucht, laat zijn arm langs zijn lijf bungelen. Hij draait 

zich om en loopt naar de keuken. Cinque loopt achter hem 
aan.
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Ik snap er niks van. ‘Papa?’
‘Heb je Cecilia gesproken? Heb je haar gezien?’ vraagt hij 

terwijl hij aan tafel gaat zitten. In zijn handen heeft hij een 
dubbelgevouwen wit blaadje, er staat papa op geschreven in 
het onberispelijke handschrift van Cecilia. Er is iets mis, dat is 
duidelijk, er is iets gebeurd. Misschien iets akeligs. Iets heel 
akeligs. Te akelig om het zo te horen te krijgen.

‘Nee. Ik was bij Giulio.’
‘Ben je nu net terug?’
Even denk ik dat de vraag echt over mij gaat, en haastig ant-

woord ik: ‘Ja, want ik was in slaa...’
‘Dus je hebt haar sinds gistermiddag niet meer gezien?’
Ik zou hem net zo goed kunnen vertellen dat Giulio en ik de 

hele nacht hebben liggen vrijen en blowen. Wat ik doe interes-
seert hem niet.

‘Nee, sinds gistermiddag heb ik Cecilia niet meer gezien. 
Hoezo? Wat is er gebeurd?’

Papa balt zijn vuist vol met niks.
‘Ze is verdwenen.’ 

Attilio komt de werkplaats van Zaro binnen met drie kopjes 
koffie op een blikken Peroni-dienblad. Hij ziet meteen de 
oude man die achter de deur zit, steunend op zijn wandelstok. 

‘Hé, Spurt, ben jij d’r ook? Wat doe jij hier?’
‘Wat ik hier doe? Op televisie zie je de hele tijd dezelfde kop 

voorbijkomen op alle zenders, zouden de knoppen kapot 
zijn?’

Zaro lacht hoofdschuddend, Attilio grijnst. ‘Dat is dan een 
gebrek van alle tv’s in het hele land. Ook op de tv’s bij mij in de 
bar en bij mij thuis zie je steeds hetzelfde gezicht.’

‘En in de kranten al net zo.’
‘Ja, ik weet het, het is niet anders. Ga maar klagen bij dege-

nen die op hem gestemd hebben.’
‘Geen idee wie er op hem gestemd heeft. Weet jij iemand?’
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‘Ik niet.’
‘Ik ook niet, dus tja?’
Attilio geeft de oude man een klap op zijn schouder en kijkt 

om zich heen in de krappe werkplaats.
‘Hé, waar is Nanni?’ vraagt hij aan Zaro.
‘Aan het fietsen met Ferruccio, hij komt later.’
‘Nou, dan pak jij de koffie voor Nanni maar, Spurt, hier. Er 

zit al suiker in, is dat goed?’
‘Godsakker. Als ik dat had geweten, had ik er een met een 

scheutje sambuca besteld.’ 
Attilio pakt zijn eigen kopje en zet het dienblad op de massa 

sleutels, hamers, drevels, tangen, inbussleutels, losse cranks 
en slappe binnenbanden die in ogenschijnlijk volkomen wan-
orde de houten plank bedekken. ‘Is Guiduccio geweest?’ 
vraagt hij.

Zaro drinkt zijn kopje in één teug leeg. ‘Nee, hoezo?’
‘Nou, hij hangt hier buiten al een tijdje rond. Ik denk dat hij 

op Nanni wacht, hij wil hem denk ik over zijn kleinzoon ver-
tellen.’

‘Die wielrenner?’
‘Hm. Nanni heeft zijn fiets toch klaargemaakt, of niet?’
‘Hm. Is het niet goed gegaan?’ vraagt Zaro terwijl hij een 

sigaret opsteekt.
‘Je hebt het niet van mij, maar ik heb gehoord dat hij zich 

heeft teruggetrokken.’
‘Dan kun je nog zo’n mooie fiets in elkaar zetten, maar die 

jongen heeft niet de benen en de longen. En ook niet de intel-
ligentie.’

‘Hm, waar fietste de kleinzoon van Guiduccio?’ vraagt 
Spurt, zijn linkeroor naar de andere twee gericht om het ge-
sprek te kunnen volgen.

‘Amateurs eerste klasse,’ benadrukt Attilio. ‘Maar hij zegt dat 
hij stopt vanwege de pillen die hij slikt. De dokter ontdekte dat 
er iets niet goed was met zijn lever, en dat hij gastritis had. 
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Kun je dat geloven, dat iemand op z’n achttiende stopt vanwe-
ge doping?’

Zaro neemt een lange hijs. ‘Ik kan dat wel geloven, ja. En jij, 
Spurt, wat zeg jij, kun jij dat geloven?’

‘Godsakker. Doping is er altijd geweest, maar nu veel meer, 
want ze fietsen ook meer.’

‘Ach wat. Paarden met doping racen bij de elite, de amateurs 
hebben genoeg aan een colaatje.’

‘Een colaatje? Waar heb jij gezeten, Attilio, op de maan? Er 
wordt meer doping gebruikt bij de amateurs dan bij de elite, 
geloof mij maar. En trouwens, de kleinzoon van Guiduccio 
stopt omdat hij evengoed verliest, hij kan net zo goed het 
doosje eten in plaats van de pillen, hij verliest omdat zijn be-
nen en zijn longen niet sterk genoeg zijn.’

‘Klopt,’ beaamt Spurt. ‘Ook met doping is het maar net wie 
het inneemt. Je kunt wel een akker vol stenen bemesten, maar 
niet dat er dan wat te oogsten valt, hè.’

‘Maar anabolen, op je achttiende?’ dringt Attilio aan.
‘Luister, Sneeuwwitje, niemand fietst zonder doping. Nou 

ja, hij fietst misschien wel, maar hij plaatst zich niet, en hij 
wint al zeker niet. Gino zegt dat wielrenners óf in de bak, óf op 
het kerkhof belanden, weet je. Waarom is dat denk je?’

‘Gino heeft nooit doping gebruikt,’ verklaart Attilio plech-
tig.

‘Gino niet, maar hij was er zo een die in rust een hartslag 
van dertig had. Zo iemand, met zijn benen en zijn kop, die 
had al genoeg aan een kop koffie. Nu zouden ze hem ook pak-
ken voor doping. Hormonen, weet je nog? Jij weet het nog 
wel, hè, Spurt, die hormonen?’

‘Godsakker.’
‘Ja, man, iedereen nam hormonen, ook Nanni, kun je na-

gaan, voordat ze op de lijst werden gezet. Nu staan hormonen 
op de lijst, net als cafeïne, maar het is heel wat anders. En ana-
bolen zijn weer heel wat anders, net als amfetamine, en epo. 
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Doping wordt doping wanneer het op de lijst wordt gezet. Tot 
die tijd is het geen doping.’

Spurt steekt zijn stok omhoog en roept: ‘Binda had voor de 
Ronde van Lombardije in 1926 wel achtentwintig eieren gege-
ten, sakkerju!’

‘Precies, Spurt, zo is het. En was Binda aan de doping? Nee, 
want eieren stonden niet op de lijst. En het bommetje van 
Cop pi, stond dat op de lijst? Nee, maar hij was net zo goed aan 
de doping.’

‘Dat was dextroamfetamine, vergeleken bij de troep die ze 
tegenwoordig gebruiken was dat een lachertje, en trouwens, 
dat waren profs.’

‘Ja, Attilio, maar daar gaat het nu niet om. Denk eens aan 
bloedtransfusies. Vroeger waren die legaal, Moser heeft er het 
werelduurrecord van Merckx mee verbroken, met een bloed-
transfusie. Nencini kreeg bloedtransfusies, en over Anquetil 
hoeven we het niet eens te hebben.’

‘Maar Gimondi was evengoed nog beter,’ komt Spurt tus-
senbeide.

‘Ja, want doping helpt wel, maar de benen, de longen en het 
hoofd zijn belangrijker,’ concludeert Zaro, terwijl hij zijn peuk 
met zijn schoen uittrapt. 

‘Dus het is wel goed zo?’
‘Nee, het is niet goed, maar het is nou eenmaal zo, dus óf je 

volgt het wielrennen niet meer, óf je accepteert dat het zo is. 
Was je blij dat er alleen maar Italianen op het podium van 
Milaan-San Remo stonden? Ja, daar was je blij om. Ik ook, en 
de sponsors ook. Iedereen was er blij om. Weet je hoeveel 
wedstrijden de Italianen in een maand hebben gewonnen? 
Eenenvijftig. Ze hebben honderdzeventien keer op het podi-
um gestaan. Weet je hoe vaak de Belgen hebben gewonnen? 
Twaalf keer. Weet je nog hoe we met de Belgen in onze maag 
zaten, vijf jaar geleden? Denk jij dat we alleen maar winnen 
omdat we nu zo goed zijn?’
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Attilio verzamelt de kopjes en zet ze weer op het dienblad. 
‘Ik denk dat we winnen omdat we harder werken, we hebben 
een betere techniek, beter materiaal, we trainen meer, we heb-
ben meer ploegen en meer geld, dankzij de sponsors.’

‘De sponsors komen omdat we winnen, Attilio, het is pre-
cies andersom als wat jij zegt.’

‘Goed zo, Spurt, je haalt me de woorden uit de mond. Nu 
gaan we ook de Ronde van Vlaanderen winnen, wat ik je zeg, 
en dan komen er nog meer sponsors bij, komt er nog meer 
geld binnen, en dan is iedereen nog blijer. Jij hebt gelijk, Atti-
lio, we zijn goed, we hebben geweldige renners, we hebben 
Furlan, en Cipollini, Chiappucci, Bugno, Baffi, en ook de jon-
ge lichting doet het goed. Maar hoe komt dat, zijn de Belgen 
en de Spanjaarden dan niet goed? Bij renners die even goed 
zijn, wint degene die doping gebruikt, punt. En als renners 
evenveel doping gebruiken, dan wint degene die de beste is.’

‘Dus volgens jou moet iedereen doping gebruiken, dan 
klopt het klassement tenminste.’ 

‘Ik denk van wel ja. Maar dan gaat de lever eraan en begeeft 
het hart het, dus dat is niet goed. Het zou beter zijn als nie-
mand doping gebruikte. Maar bestaat er een sport waarin nie-
mand doping gebruikt? Nee. Zelfs die suffige boogschutters 
gebruiken doping, zodat hun hand minder trilt.’

‘Ik zou niet in de schoenen van Guiduccio willen staan, als 
hij dit hoort.’

‘Ja, ik ga natuurlijk niet tegen hem zeggen dat z’n kleinzoon 
een goede beslissing heeft genomen. Als je wielrenner wilt 
worden moet je op de eerste plaats ballen hebben.’ 

‘Zo is het, Zaro. Nou, ik ben weg, ik ga ’ns kijken of de tv nog 
steeds kapot is.’

‘Hm, ik ben bang van wel, Spurt. Ik ben bang dat je die kop 
nog wel een paar jaartjes op tv zult zien, dus wen d’r maar aan.’ 

‘Ach ja, maar over een tijdje begeef ik het zelf ook, ik denk 
dat ik eerder weg ben dan hij. Hou je goed.’ 
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Terwijl Spurt de deur uit gaat, verschijnt er in de deurope-
ning een lange dunne griet, diep weggedoken in een winter-
jas. Ze staat al een paar minuten daarbuiten, ze heeft aandach-
tig alle fietsen bekeken die in de twee rekken aan weerszijden 
van de deur staan geparkeerd en op een hoop tegen de muur 
aan zijn gezet. Ze is helemaal in het zwart gekleed, de mou-
wen van haar jas hangen over haar handen tot aan haar vin-
gertoppen, haar benen steken recht en broodmager uit haar 
laarzen. Op haar hoofd draagt ze een zwarte wollen muts, en 
om haar hals, het enige beetje kleur, een jadegroene sjaal.

‘Ik ben ook weg, Zaro, jij hebt een klant,’ zegt Attilio terwijl 
hij het dienblad met de kopjes pakt. ‘Doe Nanni de groeten,’ 
voegt hij eraan toe.

Het meisje kijkt hem aan, werpt een blik op Zaro en besluit 
dan zich tot Attilio te wenden. ‘Is Nanni er niet?’

‘Nee,’ antwoordt Zaro kortaf.
Het meisje kijkt naar de werkbank, de opgehangen fietsen, 

de vingers van Zaro, geel van de nicotine en zwart van het 
smeer, en naar het Peroni-dienblad dat Attilio vasthoudt. Ze 
kijkt als een verdwaald kind.

‘Ik was op zoek naar Nanni,’ zegt ze zachtjes.
‘Nanni komt straks, hè, Zaro?’ vraagt Attilio zonder zijn 

ogen van haar af te halen.
‘Over een uurtje. Een uurtje of wat, dan moet hij wel terug 

zijn,’ zegt Zaro terwijl hij zijn pakje sigaretten uit de achterzak 
van zijn spijkerbroek haalt.

Het meisje lijkt een beetje te kalmeren. Een uurtje is wel te 
overzien, zo lang kan ze wel wachten. Ze kijkt naar de fietsen 
buiten en vraagt aan Zaro: ‘Hoeveel kost het per uur om een 
fiets te huren?’

Hij verstart, met zijn sigaret in de mond, zijn rechterduim 
boven het wieltje van zijn aansteker. Hij beweegt alleen zijn 
blik, van haar naar Attilio. Eerst lacht hij met zijn ogen, dan 
met de kant van zijn mond waar niet zijn sigaret bungelt. Ver-
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volgens schudt hij zijn hoofd, geeft zichzelf een vuurtje, neemt 
een hijs.

‘Da’s een goeie 1 aprilgrap. Sorry, grietje, maar wij verhuren 
niks, wij repareren en verkopen en meer niet.’

Ze wordt rood, ze buigt haar hoofd, deinst achteruit. Attilio 
zet een stap, bestudeert haar gezicht.

‘Jij bent niet van hier, hè?’
‘Nee,’ zegt ze zonder hem aan te kijken, met haar ene hand 

alweer op de deurknop.
‘Waar kom je vandaan?’
‘Rome,’ antwoordt ze. Ze kijkt op naar Attilio, en is getuige 

van de verandering die haar onthulling in zijn rimpelige ge-
zicht kerft. Zijn blik op haar wordt intenser, zijn wenkbrau-
wen gaan omhoog, zijn onderkaak gaat omlaag terwijl zijn 
mond openvalt.

‘Nu weet ik wie jij bent,’ fluistert hij.
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