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Toen ik afgelopen zomer naar Amsterdam verhuisde, vertrok 
Bertje ook uit huis. Hij huurt een etage boven de slagerij van 
Bontebrug. Het appartement is slechts een paar weilanden van 
het rooie dorp verwijderd, hemelsbreed is de afstand nog geen 
honderd meter.

Ik zocht hem op. Zijn appartement stond nog vol met dozen. Op 
de grond van zijn woonkamer lagen vloerkleden met dierenprints 
erop; ik dacht panters en tijgers te herkennen. In een paar openge-
trokken dozen zaten Afrikaanse maskers. Al die dingen vroegen zich 
af wat ze in hemelsnaam in zijn woonkamer deden. In de hoek van 
de kamer stond een grote zwarte leren bank, en zoals in veel manne-
lijke huishoudens was ook hier de tv het middelpunt van alles. De 
gigantische televisie zond een of andere Amerikaanse reality-soap 
uit; om de haverklap zeiden de mensen ‘like’.

Ik pakte een masker uit een doos. Ze waren ambachtelijk, door 
arme mensen gemaakt.

‘Hoe kom je aan die rommel, joh?’ schreeuwde ik richting de 
keuken, waar Bertje een biertje voor me haalde.

‘Rommel, rommel? Die spúll’n. Van een Afrikaanse mof.’
‘Een Afrikaanse mof? Maar ik heb hier nog nooit een Afrikaan 

in de buurt gezien,’ riep ik.
‘Ik ook niet, natuurlijk. Maar een paar weken terug kwam er een 

Duutser de auto van zijn Afrikaanse buurman verkop’n aan mijn 
vader. Van de ene op de andere dag was de Afrikaan overleden.’

‘Toe maar, van de ene op de andere dag.’
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‘Die Duutser zat zo omhoog met al zijn spullen dat we die auto 
voor een prikkie konden koop’n.’

‘En toen kreeg je die maskers er gratis bij, of wat?’
‘Ik vind het mooi spul, dus zeur niet, pak an,’ zei hij en hij reikte 

me een koud halfl iterblik bier aan.
‘Dank en proost op je nieuwe huisje. Gefeliciteerd.’
In het appartement viel nauwelijks licht naar binnen omdat de 

ruimte slechts twee kleine klapraampjes telde. Het was er muf en 
rokerig. Aan de achterkant van de woning was een riant dakterras, 
maar onbruikbaar in de zomer omdat het er stonk naar vleesafval.

Bertje was trots en dat deed mij goed. Ik had hem al een tijd niet 
meer gezien omdat ik bezig was geweest met mijn eigen verhuizing. 
Maar veranderen deed Bertje niet, hij was nog altijd even druk. 
Zijn onrust beviel me, want ik voelde me soms zo passief als een 
kamerplant.

Het was zaterdagavond, er moest gedronken worden. Ergens in 
de weilanden was een nieuwe discotheek geopend in een koeien-
schuur: Sjivaro. ‘Da moej echt zien, man,’ zei Bertje.

Bertje ging zich omkleden. Ik zat alleen in de woonkamer en 
zapte weg van de realitysoap. Op de BBC was een documentaire over 
mensen met autisme in Rusland. Ze snapten er niks van. Ik zapte 
door en zag hoe enkele bekende Nederlanders elkaars succesvolle 
leven bewonderden, ze leken comfortabel met hun roem. Ik snapte 
er niks van.

‘Kan dit?’ vroeg Bertje.
Hij droeg een te groot verwassen spijkerjack en daaronder een 

donkerblauwe spijkerbroek. In zijn borstzak zat een baal shag. Hij 
rook naar toiletverfrisser.

‘Ja joh, dat is toch prima, hoezo?’
‘Nou...’ en hij liet een stilte vallen, ‘er werkt daar een meisje 

achter de bar en naja, misschien.’
Ik lachte en zei nogmaals: ‘Je ziet er goed uit.’
We gingen op de brommer, want fi etsen was echt te ver. Mijn 
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fi ets liet ik staan tegen de ruit van de slagerij. In de winkel was 
het nagenoeg donker. De hompen dier aan de vleeshaken wierpen 
een schaduw over de plavuizen vloer. Rauw vlees dat wachtte op 
maandagmorgen.

Op zijn zestiende was Bertje in het bezit gekomen van een 
Zündapp-schakelbrommer. Weg met dat grijze damesbrommertje, 
het was tijd voor een echte. Het werd zijn trots. Sommigen zouden 
zeggen dat de brommer een van de weinige dingen was die echt 
blonken in het leven van Bertje.

Naar mijn idee zaten we al zeker dik een kwartier op de 
Zündapp. Ons enige gezelschap waren de bomen, de weilanden 
en de nacht. Ik kreeg een harde reet van het zitje achterop. Met het 
nodige gewurm haalde ik een pakje sigaretten uit mijn broekzak. 
De wind was koud en ijzig, wat het lastig maakte om een peuk 
aan te steken.

‘Zijn we er al bijna?’ schreeuwde ik terwijl ik Bertje op zijn schou-
der tikte. Ik voelde me weer het kind op de achterbank in de auto 
van mijn ouders.

‘Joa, bej uh siepelediek op en dan recht richting den olde meuke,’ 
riep Bertje. De wind verstrooide zijn woorden. Ik had geen fl auw 
idee waar we heen reden. De wegen werden smaller en smaller. We 
waren in tijden geen tegenliggers meer tegengekomen.

Uiteindelijk zagen we licht en doemden een paar fi guurtjes op uit 
de duisternis. Aan het eind van een hobbelige landweg gloorde de 
Sjivaro tussen de weilanden. We reden het boerenerf op. Rondom 
de schuur stonden fi etsen, auto’s en groepjes feestgangers.

Aangezien dit mijn eerste keer was liet ik Bertje voorgaan. Bin-
nen was het een grote bende. Het stonk er naar koeienstront, lange 
spinnenwebben hingen aan de bielzen en op de grond lagen balen 
stro. Er werd wild gedanst. Niemand keek op van onze komst. Een 
paar koppen herkende ik wel van het vmbo. Van die koppen die je 
alleen in kleine dorpen ziet: ingedrukte voorhoofden en vette wenk-
brauwen. In een hoek van de schuur stonden een paar  gothicachtige 
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fi guren. Th e black spot. Ze zagen er somber uit maar gelukkig had-
den ze elkaar.

Bertje was door het dolle heen en vloog me om de nek. ‘Robin 
Hood, ik ga bier haal’n,’ zei hij. Na een paar tellen stond hij weer 
voor mijn neus met twee fl essen bier.

We proostten.
Een paar mensen gooiden hun lichamen naar achteren en hun han-

den naar voren in een vreemde dans. Bertje danste wild mee. Ze draai-
den oude rockmuziek, Deep Purple, het maakte hem geen moer uit.

Ik ken een jongen wiens oma Parkinson heeft. Toen hij klein was 
zei hij altijd: ‘Oma, je hobbelt.’ Zo danste ik en intussen keek ik 
om me heen. De bardame waar Bertje over had verteld was zo dun 
als een den en dronk grote glazen witte wijn. Ze was langwerpig en 
hoekig. Maar om er nog een beetje appetijtelijk uit te zien had ze 
rode lippenstift op haar smalle lippen gesmeerd.

‘Ik ken jou ergens van, hebben wij niet op dezelfde school geze-
ten?’ vroeg een meisje dat voor me was komen staan. Ik hield op 
met hobbelen.

‘Seesink?’ vroeg ik. Ze kwam me niet bekend voor.
‘Seesink ja, je lijkt me niet echt het type voor de Sjivaro,’ zei ze.
‘Ik ben hier voor het eerst,’ zei ik.
‘Dat is te zien.’
Ook zij zag eruit alsof ze hier niet helemaal thuishoorde. Ze droeg 

een lange groene jas met daaronder spierwitte Nike-gympen. Die jas 
snapte ik wel, want warm was het niet. De schuurdeur stond open 
en de wind had vrij spel op de omliggende velden. De haren van 
het meisje waaiden een beetje op. Er werd housemuziek opgezet.

‘Goddomme joh, eindelijk,’ zei het meisje opgelucht.
‘Ik begon er net aan te wennen,’ zei ik. We lachten.
Ze keek me aan met een gewillige blik en streek met haar han-

den door haar blonde krullen. Dit was een poging tot versieren. 
Ze gebaarde naar haar groepje vriendinnen dat verderop stond. De 
meisjes lachten naar me.
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Ze danste. Ik begon weer te hobbelen op de monotone trancemu-
ziek en dacht aan Yves Klein. Ik zou het meisje met de krullen ook 
graag insmeren met blauwe verf, en haar hier naakt over de grond 
laten rollen. Overal blauwe verf en haar lichaam vol met slierten 
stro. Daar zouden foto’s van gemaakt moeten worden. Ook zou ik 
haar op een witte koe door de stal laten denderen. De rug van de 
koe helemaal blauw.

Om de avond – of mezelf ván de avond – te redden moest ik het 
op een zuipen zetten. Aan de bar vroeg ik om wodka.

‘Een fl es, kan dat ook?’
De dunne spriet van Bertje zei: ‘Dat kan, maar dat is wel 20 

euro.’ Ik koos een strobaal uit en nam een ferme slok uit de fl es. 
De vloeistof was lauw. Het was vies, maar het werkte vrijwel direct. 
Bertje kwam voor me staan en met een grote grijns pakte hij de 
fl es uit mijn handen. Alsof het water was klokte hij de wodka naar 
binnen. Met zijn hand veegde hij zijn mond af en wreef toen over 
zijn buik. Daarna liep hij weer weg.

Ik zag dat hij oogcontact probeerde te maken met de spriet achter 
de bar. Het kwam niet over. Ze was veel te druk met tappen en het 
roken van zo veel mogelijk sigaretten.

Er kwam een gothickerel naast me zitten. Hij vroeg of hij een 
slok van mijn wodka mocht.

‘Ga je gang,’ zei ik.
Hij had last van zichzelf. Last van de te grote zwarte kleding die 

hij droeg, zijn veel te lange haar, de neuspiercing die telkens tegen 
de fl es aan tikte als hij een slok nam. De gothicjongen zat zichzelf 
in de weg. Ik hoopte voor hem dat het een fase was.

‘Laten we atten dan,’ zei de gothic sloom. Om de beurt namen 
we een slok. Het was een heftige strijd die ik graag aanging. Ik liet 
me niet kennen.

Ondertussen probeerde Bertje nog steeds de aandacht van de den 
te trekken. Met grote gebaren danste hij voor de bar heen en weer 
en keek haar aan als een pauw: indringend maar dom. Bertje kon 
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amper meer op zijn benen staan. Hij zakte een paar keer door zijn 
hoeven en viel tegen de dansende mensen aan. Geïrriteerd hielpen 
ze hem steeds weer overeind.

De gothic naast mij bezweek en viel in slaap op mijn schoot. Ik 
aaide zijn hoofd weg zoals je een vreemde kat verjaagt. Zijn bos haar 
leek op een dier.

Na een tijdje stond ik op om naar het toilet te gaan. Ik stak mijn 
duim op naar Bertje en schreeuwde: ‘Goed bezig, man!’

Bertje gooide zijn handen in de lucht en liet zijn hoofd hangen. 
‘Owjeaaa!’ riep hij met gebalde vuisten. Met zijn troebele ogen keek 
hij me aan, alsof ik kilometers van hem vandaan stond. Als een 
dronken zeeman die land in zicht heeft en zijn vrouw op de kade 
denkt te bespeuren. Hoopvol maar rusteloos.

Pas in het tl-licht van de wc kreeg ik door hoe dronken ik inmiddels 
was. Met een hand leunde ik tegen de muur en met de andere trok 
ik mijn broek omlaag. Ik plaste de remsporen in de pot weg, als een 
vorm van indirecte beleefdheid.

Terug in de dansschuur leek het rustiger, alsof de meeste mensen 
naar de wc waren. Bertje stond aan de bar met een oude man te 
praten. Ik ging naast hem staan.

‘Robert Hoeeeeed, lamstraal!’ zei Bertje en hij sloeg me op mijn 
schouder. De man bleek de vader van het barmeisje te zijn, tevens 
de uitbater van de koeienschuur. Met zijn handen over elkaar stond 
hij naar het gebral van Bertje te luisteren. Ik kon eruit opmaken dat 
Bertje om de hand van zijn dochter vroeg.

‘Jij kleine Turk. Jij denkt dat jij m’n meisje geluk kan brengen? 
Alleen een vader weet hoe dat moet! Hoor je me?’

‘Paaaaap! Pap!’ schreeuwde de den. Ze trok zenuwachtig aan een 
sigaret.

‘Rustig aan hè,’ zei de vader en hij draaide zich om om weer aan 
het werk te gaan. De den rolde met haar ogen en gooide haar halve 
sigaret weg in een dood glas bier.
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Bertje wurmde zich een weg door de dansende mensen. Hij 
klom op het podium en zocht driftig tussen de kabels. De huis-dj 
probeerde zijn territorium te verdedigen maar Bertje was vast-
besloten en duwde hem steeds weer aan de kant. De dj maakte 
machteloze gebaren naar het publiek. Ik hield intussen de kale 
uitbater in de gaten; die was druk bezig met het verslepen van 
drankkratten.

Het meisje met de blonde krullen in de groene jas liep langs. Ik 
pakte haar zacht bij haar arm.

‘Waar ga je heen?’ vroeg ik.
Ze pufte wat lucht naar buiten en zei: ‘Naar huis, denk ik. Hoe-

zo?’
‘Gewoon een vraag, toch?’
‘Rook je?’
Ik knikte.
‘Ik alleen op feestjes.’
‘Is dit een feestje?’ In de verte stond haar vriendinnengroepje 

ongeduldig te wachten. Tasjes al in de hand.
Ik gaf haar een sigaret en zei: ‘Jammer, volgens mij moet je gaan.’
‘Dat denk ik ook, zie ik je nog eens?’
‘Vast wel,’ zei ik. Ze gaf me een kus op mijn wang en zei in mijn 

oor: ‘Je gulp staat open maar bedankt voor de sigaret,’ en ze liep 
achter haar vriendinnen aan naar buiten.

Bertje zocht op het podium naar een microfoon. Toen hij die had 
gevonden zette hij de muziek af. Je hoorde de wind buiten gieren 
en de microfoon begon te fl uiten. De twee klanken vlochten zich 
ineen.

‘Lieve, lieve, Angela… ik zou je wat willen vragen...’ Met alle 
moed en drank die in zijn lijf zaten begon Bertje te spreken. Het 
publiek keerde hem de rug toe en de kale uitbater stond met zijn 
handen over elkaar zenuwachtig te luisteren. Over zijn schedel lagen 
rivieren van aders, als in een atlas.

‘Lieve… Angelieke. Ik ben een man en ej bunt een vrouw, laten 
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we daar niet moeilijk over doen. Soms sta ik in de garage en dan 
denk ik: is dit het nou? Alles? Angela, Angelieke, blijf jij me trouwe?’

Op het moment dat Bertje het woord ‘trouwe’ uitsprak rende de 
vader van Angelieke op hem af. Angelieke zelf hield het niet meer 
en kotste zichzelf onder. Bertje keek me aan en lachte als een jongen 
die aan het belletje lellen is.

Enkele jongens haalden hem van het podium en de dj klom er 
klagend weer op. Bertje praatte met Angelieke en haar vader. Na een 
poosje kalmeerde de kale uitbater en Angela of Angelieke spreidde 
haar armen. Zonder zich om mij te bekommeren verdween Bertje 
met haar achter de bar. Ik ging naast de gothicjongen in het hooi 
liggen slapen.

De volgende ochtend werd ik gewekt door het geloei van koeien. 
Toen ik mijn ogen open had stonden er drie om mij heen. Van 
dichtbij waren hun koppen gigantisch. Stoned keken ze me aan: 
jij bent geen koe.

Het hooi lag niet comfortabel, ik was stijf en koud. Mijn kleren 
zaten vol stro en waren klam van de dauw. De grote schuurdeur 
stond open. Ik keek uit over het erf. De zon scheen. Bier en hooi, 
zo rook de Achterhoek volgens de rest van het land.

‘Fot fot, oprotten jullie,’ zei ik tegen de koeien en stond op. De 
koeien deden een paar passen achteruit. Ik wankelde naar buiten.

Ik stak het erf over naar de boerderij. Toen ik de keukendeur 
opende draaiden verschillende koppen zich om. Ze begonnen te 
lachen. Bertje lachte het hardst van allemaal.

‘Lekker gesloapen jong, int hooi?’ vroeg een oude man vanuit 
een schommelstoel.

‘Ik wel!’ zei Bertje enthousiast. Hij wees glunderend op Angelieke 
die spek en eieren stond te bakken. Bij daglicht was ze nog lelijker.

De tafel was vol. De kale uitbater leek honderdtachtig graden 
gedraaid. De wrok was verdwenen, het was alsof Bertje al jaren aan 
deze keukentafel zat.
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‘Willie ook wat eet’n?’ vroeg de vrouw die waarschijnlijk haar 
moeder was. Mijn maag keerde zich om.

‘Nee, bedankt mevrouw.’
Angeliekes vader voerde het hoogste woord. Hij vertelde geani-

meerd over hoe goed het wel niet ging met Dancing Sjivaro. Alsof 
hij over een vijfsterrenhotel sprak. Telkens kwam er een vlieg op zijn 
kale kop zitten die hij probeerde te verjagen. Maar het beest was 
hem te slim af, zodat hij de hele tijd op zijn hoofd sloeg.

‘Moar wie bun ej dan?’ vroeg de oude man in de schommelstoel.
‘Ik ben Robert, een vriend van Bertje.’
‘Werk ej ook in die garage in het rooie dorp?’ vroeg de vader.
‘Nee, ik ga studeren aan de kunstacademie in Amsterdam, schil-

deren.’
‘Wat moj door dan? Studeren? Beetje hoog-Nederlands proaten 

zeker. Zoek toch een echte baan, dat is toch geen werk? Kunstenma-
kers bunt jullie.’ De mensen lachten allemaal om de kale. Daarna 
werd het stil.

‘Bertje, kan ik misschien op jouw brommer naar huis rijden?’ 
vroeg ik.

Bertje was in de wolken en vond alles best. Ik nam snel afscheid 
en liep met Bertje naar buiten voor een spoedcursus schakelbrom-
mer rijden.

‘Aj in de één zit moet je de koppeling intrapp’n om naar de twee 
te gaan, die zit hier.’ Hij wees naar een piepklein staafj e dat uitstak 
aan de linkerkant van de brommer. Toen legde hij uit hoe het gas 
en rempedaal werkten. Het ging allemaal te snel. Toen sloeg hij op 
de tank van de Zündapp zoals boeren op de kont van een koe slaan 
en zei: ‘Rijden kearl, wel voorzichtig doen hè?’

Ik startte de brommer en klom erop. Bertje gaf me een hand. 
Zijn aura rook zuur. Alsof ik op een wilde bizon zat werd ik door de 
brommer vooruitgetrokken. Met een noodgang scheurde ik het erf 
af. Toen ik voorzichtig achteromkeek zag ik Bertje breeduit lachen.
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In het schone ochtendlicht raasde ik op de brommer tussen de vel-
den. Weg van Dancing Sjivaro, onderweg naar het rooie dorp. Mijn 
bruine corduroy jas klepperde tegen m’n borstkas. Mijn hart maakte 
overuren. Ik probeerde me te herinneren wat Bertje had verteld over 
de rem en de koppeling. Op dat moment slaagde ik er alleen in om 
gas te geven. En nog meer gas. Grote eiken stonden als militairen 
in de houding langs de kant van de weg. Ze suisden aan mijn hoofd 
voorbij. Als ik de rem intrapte veranderde dat niks aan mijn snel-
heid. De koppeling dan misschien. Het staafj e was minuscuul dus 
ik moest goed kijken waar ik mijn voet plaatste.

Je hebt van die momenten dat je weet dat het misgaat. Het lijkt 
in slow motion te gaan: je ziet jezelf als het ware al vallen. Ik keek 
naar beneden en verloor de controle over het stuur. Met een enorme 
knal klapte de Zündapp op het asfalt. Met mijn linkerbeen onder de 
brommer schuurde ik meters over de grond. Terwijl ik over de weg 
gleed zag ik hoe een eenzame koe met vier poten tegelijk opsprong.

Toen ik weer stil lag zag ik bloed. De brommer was gehavend, het 
voorwiel draaide nog wat na. Zo’n twintig jaar geleden reed er een 
ambulance over een soortgelijke landweg, op weg naar de vrouw die 
mijn moeder zou worden. Je kunt ook zeggen dat er toen een aan-
staande dode werd geboren. Ik liet mijn hoofd rusten op datzelfde 
asfalt en zag de zwijgende Achterhoekse velden.


