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Ik vind mijn moeder en Feds in een halfslachtige 
worsteling op het terras. Feds ligt over de hond gebo-
gen als een soldaat die zich opoffert: hij heeft zich op 
een granaat gegooid om zijn medesoldaten te red-
den. Mijn moeder zit op haar knieën naast Feds en 
bonst met haar vuisten op zijn rug. Niet erg hard, 
want Feds blijft sussend tegen de hond praten die 
steeds benauwder begint te piepen.

Feds kwam Frederik redden. Als Feds manisch is, 
zoals nu, roept gevaar de reddersrol in hem op. Hij 
had thuis een naar voorgevoel gehad. Hij zag voor 
zich – noem het een visioen – hoe mijn moeder Fre-
derik meenam naar het park om hem daar aan een 
dunne, schilferige stam van een berk vast te binden 
en achter te laten. Daarom had hij zich in zijn auto 
hierheen gehaast.
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Tien minuten geleden had ik Feds bij de voordeur 
verzekerd dat er niets aan de hand was en was ik te-
ruggegaan om GTA: San Andreas te spelen. Ik stal 
een auto, reed naar het strand en gaf extra gas om 
het mulle zand over te komen. Bij elk mensje dat ik 
aanreed, trilde de controller in mijn handen: ik had 
echt iets veroorzaakt. Zes vrouwen in roodkleurige 
bikini’s, een man met een korte broek en overhemd 
met lange mouwen en twee gezinnen verdwenen 
onder de wielen van mijn Hummer voordat ik bene-
den mijn moeder hoorde schreeuwen. Feds was niet 
naar zijn auto, maar naar onze achtertuin gelopen.

Op het moment dat ik door het vliegengordijn de 
tuin in kijk, verergert de worsteling en nu lijken ze 
twee soldaten die zich gelijktijdig op de granaat had-
den willen storten om beiden het barmhartigst te 
zijn, maar er nu allebei slecht van afkomen, een le-
demaat of een stuk van hun neus afgescheurd. De 
metalen tuinset wankelt op zijn dunne pootjes, ze 
zijn nu half onder een van de stoelen beland. Ik 
struikel over het afstapje de tuin in en val languit op 
de stenen tegels van het terras. Mijn moeder en Feds 
kijken allebei mijn kant op, waardoor de hond de 
kans heeft te ontsnappen. Hij rent richting de poort.
 Met een kracht die ik niet verwachtte bij de 
zachtaardige natuur van Feds, gooit hij mijn moeder 
van zijn rug en duikt opnieuw achter de hond aan. Ik 
voel een zeurderige pijn in mijn handpalmen, waar 
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kleine grindsteentjes onder mijn huid zijn gedron-
gen. Mijn moeder blijft tegen het wankele tafeltje 
aan liggen, ik zie hoe haar shirt omhoog is gekropen 
en zo haar bleke onderrug laat zien. Ik trek de stof 
over haar blote huid heen en ren ook naar de poort. 
Halverwege haal ik Feds in, die over de hond heen 
gebukt staat.
 Met Frederik in zijn armen loopt Feds naar de 
poort en schrikt zichtbaar als hij me ervoor ziet 
staan. Ik vraag hem de hond op de grond te zetten en 
dat doet hij. Die pauze verandert iets aan zijn daad-
kracht. De hond sukkelt terug naar het huis, sloom 
geworden van het gevecht. Feds zet een stap in mijn 
richting en ik ga opzij. Hij duwt de klink omlaag, de 
poort gaat met gekraak open. Ik kijk Feds na tot hij 
in zijn auto stapt en wegrijdt.

Terug in huis ligt mijn moeder niet op de bank, niet 
in bed, niet in mijn bed – waar ze gaat liggen als het 
echt niet meer gaat. Mijn moeder heeft een aantal 
verstopplekken waar ze zich terugtrekt als er iets is 
gebeurd wat ze niet kan bevatten. Het moment dat 
ik haar vind, is het moment waarop er een kramp-
achtige lach rond haar mond verschijnt en ze me net 
iets te hardhandig in mijn gezicht wrijft. Ze wil al-
tijd gevonden worden.
 Ik zorg dat de hond binnen is en trek de voordeur 
achter me dicht. Mijn moeder heeft haar telefoon ex-
pres op tafel achtergelaten. Deze keer is het menens.

Raaf   23   |   Elgraphic - Vlaardingen 14-12-20   13:30



24

 Achter de supermarkt is een pleintje, met een 
glijbaan die in de zomer zo heet wordt dat de kinde-
ren brandwonden op hun blote benen krijgen als ze 
naar beneden glijden. Daar staan struiken en een en-
kele boom op een droog stuk grond bij elkaar. Als 
kind had ik daar een hut gebouwd, samen met Mel-
vin – een jongen met een eeuwige snotneus, die kor-
stige paadjes op zijn wangen en kin achterliet. Die 
hut is tegenwoordig de eerste verstopplek van mijn 
moeder. Ik heb haar daar gevonden nadat ze de hond 
zonder nadenken een stuk ei had gegeven terwijl ze 
weet dat hij er buikkrampen van krijgt en ze zich zo 
schuldig voelde dat ze twijfelde over de heimlich-
greep. Schaamte is een goede reden om je te verstop-
pen. Mijn moeder heeft een lage tolerantiegrens: 
voor afwijzing, verdriet, boosheid, voor terechtwij-
zing, voor schaamte, maar ook voor enthousiasme, 
gedrevenheid en assertiviteit.
 De verstopplekken zijn per ongeluk ontstaan. Niet 
speciaal gebouwd om een volwassen mens te verber-
gen. In de buurt van mijn school liggen een paar on-
diepe slootjes. Om daar te komen, moet je langs de 
grote treurwilg waar we elke lente aan slingeren, net 
zo lang tot we met een paar takken vol langwerpige 
groene blaadjes op de grond liggen. Na de treurwilg 
loop je tegen het eerste slootje aan. Daar kun je ge-
makkelijk overheen springen. Voor de tweede sloot 
heb je een langere aanloop nodig, er zijn altijd jongens 
bij die wegzakken in de zachte oevers. Daarna moet 
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je een smal paadje volgen tussen de bramenstruiken 
door. Ik zorg altijd als een van de weinigen dat ik een 
lange broek aanheb als we naar die plek gaan, omdat 
ik niet zo goed als de anderen kan doen alsof het geen 
pijn doet wanneer de haakjes van de bramenstruik 
zich in mijn kuiten en scheenbeen vastzetten.
 Daar is mijn moeders tweede verstopplek, tussen 
de enorme bramenhagen in. Half onder een van de 
struiken, plat op de grond, zou ze met haar gezicht 
naar boven liggen. Haar handen voor haar gezicht 
geslagen, ze wacht tot ze zichzelf kan onthullen.
 Het is vochtig weer vandaag, warm en kleverig en 
ik draag een korte broek. Ik voel hoe de haakjes van 
de bramen zich in mijn benen vastzetten en ik ze met 
elke stap weer lostrek, zodat ze lichtrode schrammen 
achterlaten. Ik weet dat die wondjes lang blijven zit-
ten, omdat ze altijd geïnfecteerd raken door bramen-
sap, zweet en aarde. Ik buk om onder de bladeren te 
kijken, hoewel ik al heb gezien dat er geen lichaams-
delen onder de gekartelde blaadjes uitsteken.

Op straat zoek ik soms expres oogcontact met de 
mensen die langs me lopen. Bij een aantal mensen is 
het beeld dat in me opkomt zo helder dat ik niet 
weet of ik het verzonnen heb of dat zij het in mijn 
hoofd hebben geplant. In het echt zie ik een ronde 
vrouw met een legging aan die zo dun is dat je de ge-
pokte huid van haar dijen erdoorheen ziet, een om-
gekeerde luipaardprint, de vlekken als kuilen in 
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haar huid gedrukt. Maar in mijn hoofd zie ik hoe ze 
naakt op haar rug op een vilterig tapijt ligt en met 
haar benen in de lucht trappelt, met een speelsheid 
die in het echt niet van haar vermoeide gezicht is af 
te lezen. Ze heeft een kleiachtige huid, alsof je haar 
contouren kunt bijstellen als Play-Doh. Ik zie haar 
extreem gedetailleerd, veel beter dan ik haar in het 
echt gezien heb. Haar borsten, langgerekt over haar 
ribbenkast, de uiteindes iets naar de zijkanten uit-
wijkend, met tepels in een lichtroze dat ik alleen 
ken van de lipgloss die Felicia opdoet in de klas.  
De tong uit haar mond die met elke hijgbeweging  
opzwelt en weer intrekt, een pulserend stuk vlees, 
een wittig laagje erbovenop, waar je de donkerroze 
smaakpapillen doorheen ziet schemeren. En ze zegt, 
tussen het hijgen en het trappelen door: ‘Ik ben een 
braaf meisje.’ Het is geen scène, er is geen verloop, 
het is een momentopname.
 Het zijn vaak groteske beelden, herinneringen of 
verlangens. Er zijn ook mildere varianten: een moe-
der die masturbeert op de wc van een woonboule-
vard, terwijl haar kinderen in het speelparadijs zijn. 
Ik heb me ervoor geschaamd dat ik beelden zag. Ik 
voel niet bij iedereen iets. Iemand moet ergens hef-
tig naar verlangen voordat ik het ook zie.
 Misschien ga ik daarom iedere keer naar mijn 
moeder op zoek. Omdat ze me op die momenten 
laat zien wat ze echt wil. Ik weet dat niemand die 
me zijn verlangens laat zien daarvan op de hoogte is, 
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anders zouden ze me niet meer aan kunnen kijken. 
Als mijn moeder weet dat ik weet wat ze eigenlijk 
wil doen, zou ze niet meer uit bed komen, geen eten 
klaarmaken; dan zou ze de schijn niet meer op hoe-
ven houden. Daarom zoek ik haar iedere keer weer, 
speel mee in het spel dat we zelf opgezet hebben.
 En nu, als er een straaltje bloed uit de schram op 
mijn kuit loopt, weet ik dat ik haar vandaag moet 
vinden, dat dat echt heel belangrijk is, en ik loop 
richting de busbaan.
 De bussen rijden hier maar tot een uur of negen 
’s avonds. Het is nog warm, maar het begint donker  
te worden en ik voel hoe mijn voeten in mijn sanda-
len beginnen af te koelen. Ik wrijf over mijn bovenar-
men en stamp op de grond in het ritme van de zin die 
zich in mijn hoofd blijft herhalen: ‘Ze gaat niet dood.’ 
Links, ze, rechts, gaat, links, niet, rechts, dood. Ik 
schrik allang niet meer van die zin, het is een mantra 
geworden die zich op dit soort momenten vastzet in 
mijn hoofd, als een screensaver die aanspringt als 
mijn bewuste gedachten uit beeld zijn.
 Ik ben ook niet echt bang dat ik haar te laat vind, 
ik heb haar in ieder geval nog nooit te laat gevon-
den. Maar dat komt vooral omdat ze dan op de ver-
stopplekken ligt die ik al ken. Ik weet niet hele-
maal zeker waarom ik naar de busbaan ga, maar 
iets trekt me daar naartoe. De busbaan achter ons 
huis is lang, dus ik weet niet precies waar ik moet 
beginnen.
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In het eerste bushokje dat ik tegenkom zit een meis-
je met een heel strakke spijkerbroek aan, waar haar 
buik overheen bolt. Een lichtblauw topje bedekt 
voor de helft haar navelpiercing met een diamantje 
in dezelfde kleur. Ze heeft haar benen op de schoot 
van een jongen in een donkerrood trainingspak ge-
legd. Hij draagt een pet met een opschrift dat ik niet 
kan lezen. Het meisje heeft een joint in haar hand en 
de jongen steekt zijn hand ongeduldig haar kant uit, 
maar ze heeft haar ogen dicht, ziet niets. Naast de 
bushalte staat hun brommer. Bruinkleurig chroom, 
een verzakt zwart zadel, een kapot achterlicht, waar-
schijnlijk opgevoerd.
 Ik vind mijn moeder drie bushaltes verder, verti-
caal op de busbaan, haar armen langs haar lichaam 
met de handpalmen omhoog. Ze ligt tussen twee 
witte strepen in. Er gaat altijd een aantrekkings-
kracht van haar uit die ik niet begrijp en die ik ver-
velend vind. Waar ze ook is, waar ze ook staat, ze 
hoeft nooit op iemand af te stappen om contact te 
maken. Ze zuigt iedereen naar zich toe, alsof ze haar 
lichaam heeft volgeplakt met koelkastmagneetjes, 
zij een noordpool is, de anderen een zuidpool zijn. Ik 
blijf eerst aan de zijkant van de busbaan staan, op 
het gras. Ik wil me nog niet gewonnen geven. Hoe-
wel ze allang weet dat ze gewonnen heeft, natuur-
lijk. Dit is de grand finale, het spetterende slotstuk 
met vuurwerk en uit het water springende dolfij-
nen. Dit is de grote zelfmoordshow. Op een busbaan 
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waar al zeker drie kwartier geen bussen meer rijden.
 ‘Hoelang lig je hier al?’ Ik weersta de zuigende 
kracht en blijf op de stoeprand staan, de hielen van 
mijn voeten nog in het gras.
 ‘Raaf, ik wist wel dat je zou komen.’
 ‘Ben je hier gaan liggen toen je me aan zag komen 
in de verte?’
 Ze lacht heel zachtjes. Ik weet eerst niet zeker of 
ik het goed hoor, maar dan zie ik haar buik schud-
den, een lichte trilling. ‘Ik ben te moe om zo geraffi-
neerd te zijn, liefje.’
 ‘Dus je ligt hier al de hele avond?’
 ‘Misschien een uur of twee. Mijn benen worden 
stram.’
 ‘Hoeveel bussen zijn er voor je uitgeweken?’ Ik 
loop nu naar haar toe, ga achter haar hoofd staan en 
buig me iets voorover. Ze heeft al die tijd haar ogen 
opengehouden, zie ik nu en we kijken elkaar op de 
kop aan.
 Ze zucht: ‘Geen.’
 Ik help haar rechtop zitten en trek haar overeind. 
Ze schudt haar benen los als een hardloopster, blaast 
in haar handen. Ik klop de kleine steentjes van haar 
rug en van haar billen. Over de busbaan lopen we de 
tegengestelde richting in van waar ik ben gekomen.
 We zeggen niets, tot we het rood-witte afzethek te-
genkomen dat ons waarschuwt voor wegwerkzaam-
heden. Geen toegang.
 ‘Daarom lag je hier en niet verderop,’ zeg ik.
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 ‘Ik had hier ook gelegen als de busbaan niet afge-
sloten was.’
 ‘Dat geloof ik niet.’ Ik durf haar niet aan te kijken 
na deze beschuldiging.
 Ze knakt haar vingers, een gewoonte die ik verve-
lend vind, maar probeer te negeren omdat het een 
van haar minst vervelende gewoontes is.
 ‘Wat een naïeve gedachte, Raaf, om te denken dat 
ik het niet echt wil. En je doet er jezelf mee tekort. Je 
hebt me gered. Daar mag je best trots op zijn.’
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