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 [Afbeelding 1. ]

[Jongetje lezend op een dak. Deel 1.]
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donke re  kame r

Op de gang van het ziekenhuis keken Leon en Frances door het raam van 
de verkoeverkamer. Na de operatie werd Daniel aan beademingsappara-
tuur in een glazen bak gelegd, een soort open couveuse. Via een infuus 
werden antistoffen in zijn bloed gepompt.
 Leon en Frances keken vooral niet naar elkaar. De angst in de ogen 
van de ander zou hun beider schuldgevoel alleen maar groter maken. 
Twee vriendelijke, intelligente mensen met een bril. Een kleine vrouw 
met slordig haar en een magere man met een kale plek op zijn achter-
hoofd. 
 Aan het eind van de gang maakte een rolstoel met zachte rubberban-
den een scherpe bocht. 
 Toen dokter Goetmakers de hoek om kwam, lieten Leon en Frances 
elkaars hand los. De man die hun zoon had geopereerd maakte een rom-
melige indruk. Hij had uitgedroogde lippen en droeg makkelijke schoe-
nen, een soort sloffen. Hij droeg geen witte doktersjas. Toen hij zijn naam 
noemde, viel er een gekke stilte. Leons wenkbrauwen schoten omhoog. 
Frances streek haar stugge blonde krullen naar achteren.
 ‘Ik ben de grapjes gewend.’ 
 Leon wilde een opmerking maken, maar Frances was hem voor. ‘Wij 
zijn niet in de stemming voor grapjes, dokter.’
 ‘Dat ben ik ook niet. Dat ben ik nooit.’
 ‘Wat gebeurt er met ons kind? Hoe is het met hem?’ 
 ‘Er zijn toxische stoffen in zijn bloed terechtgekomen. Hij is erg zwak.’
 ‘Het wordt een mutant,’ zei Leon.
 ‘Dat zal wel meevallen, meneer Meskes. Hij is direct gaan braken, dat 
heeft hem gered. Als de chemicaliën zijn organen hadden bereikt, was het 
slechter met hem afgelopen.’
 Er viel een traan uit Frances’ rechteroog. 
 Leon schraapte zijn keel. ‘En nu?’ vroeg hij.
 ‘Zijn bloeddruk is laag, maar zijn hartje blijft kloppen. Het klinkt mis-
schien gek, maar het gif in zijn bloed moet met gif bestreden worden.’
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 Gif. Een woord zonder echo. Frances vloekte. Ze begon te snikken. 
 ‘Hij is erg klein, mevrouw Meskes. Hij heeft nauwelijks weerstand, 
maar we hebben geen keus. We moeten afwachten of zijn lichaam de be-
handeling aankan. U kunt hier de hele avond blijven. Vóór middernacht 
weten we meer.’
 Hij zei lichaam. Dat klonk gek, vond Leon. Hun baby had een lichaam.
 Frances bleef snikken. Leon wilde haar tranen wegvegen, maar ze 
sloeg zijn hand weg. ‘Niet doen.’ Dokter Goetmakers had haar bijna zijn 
zakdoek aangeboden. Door de wol geverfd als hij was, deed het verdriet 
van patiënten hem doorgaans weinig, maar Frances had zo’n lief gezicht. 
‘Ik kan voorlopig niks meer doen,’ zei hij. 
 Hij schudde zijn arm om op een gouden horloge te kijken en zag dat 
hij zeker anderhalf uur met de kleine Daniel bezig was geweest. Hij glim-
lachte zoals alle dokters naar hun patiënten glimlachen, vouwde zijn han-
den en maakte aanstalten om door te lopen, maar toen bedacht hij zich. 
 ‘Ja. Ik ga een kop koffie halen. Kan ik voor jullie iets meebrengen?’
 Leon had wel oren naar een goeie espresso, maar Frances was hem op-
nieuw voor. ‘Nee. Dank u. We wachten.’
 Dokter Goetmakers knikte begripvol en slofte de gang door. Ze bleven 
hem even nakijken. Gek was dat met dokters, bedacht Leon: zij ontmoe-
ten elke dag nieuwe mensen en daar nemen ze meteen weer afscheid van, 
maar als patiënt vergeet je ze nooit.
 Frances stopte net zo plotseling met huilen als ze ermee was begon-
nen. De stilte om hen heen leek iets heiligs te hebben, haast iets levends. 
Een despotisch wezen, dat vijandig zou reageren op wie hem kwam ver-
storen. Toen een zuster met een karretje geluid maakte, rilde Leon alsof 
zij de regels had overtreden. 
 Er hing geen klok in de gang. De tijd leek langzamer te gaan dan welk 
uurwerk ook had kunnen aangeven. Leon vroeg zich af of Daniel wist dat 
hij hier lag. Misschien was dit wel typisch zo’n traumatische gebeurtenis 
die je als baby niet kunt beseffen, maar waarvan je in je adolescentie op-
eens last kreeg. Leon had ooit gehoord dat je leven aan je voorbij schiet als 
je op sterven ligt, maar Daniel was nog te klein voor een bijna-dooderva-
ring. Of niet?
 Hij stak zijn handen in de kontzakken van zijn spijkerbroek en pro-
beerde in omgekeerde volgorde aan zijn eigen leven te denken. Hij dacht 
aan de dag dat hij Frances ontmoette en aan de allereerste foto’s die hij 
maakte. Toen dacht hij aan zijn puberteit, hij zag vaak bleek en had war-
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rig bruin haar, en aan zijn hoornen brilletje. Aan zijn eigen vader. Hij 
vroeg zich af waar Frances aan zou denken. De polder waar ze vandaan 
kwam? Zou ze nog weten welk boek ze aan het lezen was toen ze hem 
voor het eerst zag? Zelf wist hij het nog wel. Sons and Lovers.
 De verlichting in de verkoeverkamer werd gedimd. Frances stapte 
naar voren en leunde tegen het glas. Daniel bewoog nog steeds niet.
 ‘Die schoenen kunnen echt niet meer, Leon,’ zei ze, zonder hem aan te 
kijken.
 ‘Het zijn maar schoenen.’
 ‘Heb je geen natte voeten?’
 ‘Jawel.’
 Ze haalde haar handen van de ruit en keek hoe de afdruk vervaagde, 
tot hij volledig was weggetrokken. 
 ‘Je donkere kamer moet weg,’ zei ze.
 ‘Ja.’
 ‘Het is gevaarlijk, Leon.’
 ‘Hij gaat weg.’
 ‘Ik meen het.’
 ‘Ja. Hij gaat weg.’ 
 Frances draaide zich om en keek hem aan. Op haar wangen zaten 
zwart met blauwe vegen van doorgelopen mascara en oogschaduw. Haar 
gezicht was nog mooier dan op de foto, ze leek wel een aquarel. Jezus, wat 
hield hij van haar.
 ‘Frances...’
 ‘Ik wil nog een kind, Leon.’
 ‘Ik ook.’
 ‘Zo snel mogelijk.’




