
 

5 
Hoewel alles weer is als vanouds is tegelijkertijd niets meer hetzelf- 
de. Ik ben niet meer dezelfde. Ik doe wat ik moet doen. Ik sta op. 
Douche. Kleed me aan. Ik antwoord ‘Goed’ als iemand me vraagt 
hoe het met me gaat. Doe alles wat de anderen doen. Maar anders 
dan zij leef ik onder water. Ik dacht dat ik zou verdrinken, maar ik 
blijk er gewoon te kunnen ademen. Simon gaf me kieuwen. Het 
leven is gek als je onder water woont. Ik hoor en zie alles, maar alles 
gaat aan me voorbij. De dagen. Ze worden langzaam weken, worden 
maanden, worden jaren. Ik krijg er niets van mee. Soms kom ik even 
boven en zie mezelf van een afstandje. In plaatjes. Een diavoorstel- 
ling van mijn leven. Het krakerige geluid van de projector. De half- 
verduisterde ruimte. De geur van dia’s. Daar is de eerste. 

 
Klik 

 

Lise en Saar in een kroeg. Het kan ook een discotheek zijn. Het is 
vermoedelijk zaterdagavond. Er staan ontzettend veel mensen op. 
Allemaal verhitte hoofden met gel en haarlak in hun haar. Veel 
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witte kleren en spijkerbroeken. Meisjes met naveltruitjes, jongens 
met grote, zijden bloezen. Opeengepropt onder een laag plafond. 
Zwarte muren. Een bar met Saar eraan. Ze bestelt twee bessen-jus. 
Rechts op de dia een donkere nis met een stapel jassen. Ze liggen 
ergens op. Waarschijnlijk een tafel. Tussen de jassen zit een jongen 
van een jaar of zeventien. Halflang, blond haar, een zwart shirt aan 
met de naam van een band erop. ‘Biohazard’ staat er in grote oranje 
letters. Hij lijkt op Kurt Cobain. Hij heeft zijn agenda in zijn hand. 
Lise schreef er net haar telefoonnummer in. ‘Die rooie met die tie- 
ten,’ schrijft hij erbij in het schemerlicht. 

 
Klik 

 

Een groene dia. Overal bomen en gras. Stralende zon. Een klein 
strookje water ook. Op een bankje zit iemand in een dunne, grijze 
jas een boek te lezen. Ergens op het gras spelen twee honden met een 
stok die voor hen allebei veel te groot is. Hun baasjes lijken druk in 
gesprek. Op de voorgrond Lise en een Indische jongen met zwart 
haar en donkerbruine ogen. Ze zijn bijna even groot. Hij heeft een 
grote bruine hond aan een riem in zijn linkerhand. De lijn staat 
strak. De hond komt met zijn voorpoten van de grond, zo hard trekt 
hij aan de lijn. Zijn rechterhand ligt in Lises linker. Ze knijpen al- 
lebei een beetje met hun ogen tegen de zon. Ze kijken gelukkig. 

 
Klik 

 

Een blond, mollig meisje met knalblauwe ogen. Lise op de bank 
bij het meisje thuis. Ze zijn allebei een jaar of zestien. Ze zitten een 
stukje bij elkaar vandaan. De bank is van wit leer. Bijna alles in het 
huis is wit. Er is ook veel oudroze. Zoals de gedrapeerde gordijnen en 
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de hartvormige kussens met ruches op de bank. Een kleine, magere 
vrouw met asymmetrisch kort haar staat voor de bank. Haar gezicht 
vertrokken van woede. Ze draagt een witte driekwartbroek en een 
neonroze shirt dat van één schouder afgezakt is. Op die schouder 
zie je haar behabandje. Het is blauw. Achter haar een rijtje gouden 
fotolijstjes met foto’s van het meisje. Van baby tot nu. De vrouw is 
de moeder van het blonde meisje en schreeuwt dat Lise haar dochter 
lesbisch heeft gemaakt en moet oprotten. 

 
Klik 

 

Lise in een bed. Haar bed. Ze ligt op de dekens. Al haar kleren aan. 
Lievelingsbloes, mooie broek, make-up en sieraden. Haar haren lig- 
gen als een waaier om haar heen. In haar op haar buik gevouwen 
handen heeft ze een brief. ‘Testament’ staat erop. Haar ogen zijn ge- 
sloten, haar gezicht in volledige rust. Naast haar een paar doosjes 
pijnstillers en valium. Ze zijn leeg. 

 
Klik 

 

Een witte ruimte met stoelen in een kring. Op de stoelen zitten 
meisjes van Lises leeftijd. Een stuk of twaalf. Ze zien er allemaal 
anders uit. Een wat dikkig meisje, helemaal in het roze, een boos 
kijkend meisje met kort haar en heel stoere schoenen, een meisje 
dat helemaal in het zwart is met een witgepoederd gezicht en heel 
zwarte oogmake-up en lippenstift, nog meer meisjes. En Lise. Op 
de enige prettige stoel, een bureaustoel, zit een man van een jaar of 
vijftig begrijpend te knikken. Het in het zwart geklede meisje praat. 
De rest is stil. Lise bijt op haar nagels. 
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Klik 
 

Lise in een andere woonkamer. Die van haar eigen ouders. Witte 
muren, kunst eraan. Figuratieve litho’s in primaire kleuren. Zwarte 
tafel, zwarte stoelen, zwarte bank. Grijs kleed op de houten vloer. 
Lise staat tegenover haar moeder. Ze is iets kleiner dan haar moeder 
en zo te zien een stuk minder boos. Haar vader staat bij de deur. 
Zijn gezicht is niet te zien, zijn rug gebogen. Als hij echt rechtop 
zou staan, scheelde dat zo tien centimeter. Lise houdt haar rapport 
in haar rechterhand. Haar linkerhand frunnikt aan haar haren. Ze 
kijkt naar de grond. 

 
Klik 

 

Een dia vol met kleur. De spin op de kermis. Overal felgekleurde 
lichtjes. In een van de bakjes van de spin zitten Lise en Saar. Armen 
in elkaar gehaakt, hangend over de beugel die ze in het bakje houdt. 
Hun losse haren vliegen om hun hoofd. Een wirwar van donkere 
krullen en rode slierten. Ze lachen met wijdopen mond. 

 
Klik 

 

Weer een bank. Een oude, rafelige bruine bank. Hij staat in een 
klein vierkant kamertje. Dat van een schooldecaan. Alles in deze 
kamer is bruin en beige. Er hangen posters van verre reizen. Eentje 
met een rijstveld erop en de letters KLM. Op de ander een stukje 
van de Chinese muur. En ook die letters. Schuin naast de bank staat 
een groot bruin bureau. Op het bureau staan fotolijstjes. Wat erin 
zit, kun je niet zien. Ze staan met hun ruggen naar ons toe. Achter 
het bureau zit een vrouw. Ze heeft bruin, kort, piekerig haar  met 
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grijze strengen erdoor. Om haar hoofd draagt ze een sjaal in dezelf- 
de kleur rood als de lampions aan de Chinese muur. Ze draagt een 
zwart jasje, met een rode voering. Daar kun je een klein stukje van 
zien bij haar nek. Op de bank zit Lise. Ze praat over Simon. Haar 
handen heeft ze als vuisten in haar veel te grote grijze trui verstopt. 

 
Klik 

 

In de auto. Een rode Fiat Panda. De bekleding is grijs met rode stre- 
pen. Achter het stuur zit dezelfde decaan. Nu draagt ze een paarsig 
sjaaltje in haar haren, dus het zal een andere dag zijn. Ze heeft een 
knalrode jas aan met een houtje-touwtjesluiting. Naast haar zit Lise. 
Je kunt haar gezicht niet zien, ze heeft het verstopt achter haar lange, 
rode haren. Haar gebogen lichaam in een grote zwarte trui. Ze zijn 
samen op weg naar het politiebureau. Het klokje op het dashboard 
zegt 9:21 in cijfers van groen licht. 

 
Klik 

 

Weer achter in die auto. De decaan lijkt boos. Haar hoofd is rood 
en ze maakt heftige bewegingen met haar armen. Ze vindt het on- 
begrijpelijk dat de politie niets met Lises aangifte gaat doen. Lise zit 
ernaast. In precies dezelfde houding als op de vorige dia. Alsof ze 
de auto nooit verlaten heeft. Ze staart naar de groene cijfers op het 
dashboard. 15:57 staat er. 

 
Klik 

 

Een grote, hoge ruimte. Lange rijen stoelen gevuld met vooral ou- 
dere mensen. Lise, Saar en de Indische jongen met de zwarte haren 
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zitten op de voorste rij. Ze houden elkaar vast. Ze huilen. Vlak voor 
hen staat een kist. In de kist ligt Lises opa. Om hem heen een zee 
van bloemen. Bij een krans met zonnebloemen zit een lint. Het is 
groen. ‘Daaaaag oop,’ staat erop. En de namen van de jongen, Lise 
en haar broertje. 

 
Klik 

 

Weer een rapport. Het ligt in de hand van Lises moeder. Lise kijkt 
blij. Haar ouders ook. Ze staan in hun krappe keuken. Alles in de 
keuken is praktisch. Wit, geen overbodige luxe of gedoe. Een gas- 
stel, waterkoker, magnetron. Een bakje voor het groenafval. Dat kan 
straks in de tuin. Lises vader staat bij het aanrecht. Zijn rug gebogen. 
Weer zie je zijn gezicht niet. Op het aanrecht staan een theepot en 
drie kopjes. Drie schoteltjes ernaast met vrolijk gekleurde servetjes 
erop. Haar vader snijdt ontbijtkoek. Één plakje ligt al op een scho- 
teltje. Er zit boter op. 

 
Klik 

 

Een andere keuken. Veel bruin en bamboe. Aan de muur hangen 
wajangpoppen. Onder de wajangpoppen staat een tafeltje. Een ge- 
batikt kleed erop. Twee bruine stoelen ernaast. Op het gasfornuis 
staan vier pannen waar stoom af komt. Ervoor een kleine Indische 
vrouw. Grijze haren in een keurige watergolf bob. Ze draagt een 
lichtblauw pakje. Blouse en rok. Huidkleurige panty, stevige schoe- 
nen met een hakje. Geen sieraden. Ze is de oma van de Indische 
jongen. Haar rechterhand klemt om de linkerpols van Lise. Hun 
hoofden vlak bij elkaar. Stoom van de pannen erachter. Oma zegt 
zachtjes dat Lise bij de Indische jongen weg moet gaan. Dat zij ook 
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niet bij opa had moeten blijven. En dat het nu nog kan. Lise glim- 
lacht beleefd. 

 
Klik 

 

Lise en Saar met verhuisdozen in hun armen. Ze lopen de voordeur 
van Lises ouderlijk huis uit. Over het tuinpaadje. In de richting van 
iets wat je niet kunt zien. Lises haar zit in een warrige knot. Ze 
draagt een wijde legerbroek en grote kisten. Haar trui gaat schuil 
achter de grote verhuisdoos. Haar mond en een stukje van haar neus 
ook. Lises moeder staat bij het raam. Haar armen over elkaar gesla- 
gen. Ze kijkt boos. 

 
Klik 

 

Een afgebladderde voordeur in een krap straatje. De deur staat open. 
De donkerharige jongen staat ervoor. Naast hem kun je nog een 
stukje zien van de trap die achter de deur ligt. Hij pakt de verhuis- 
doos van Lise aan. Ook hij draagt een legerbroek. Er zit wat witte 
verf in zijn zwarte haar. Op zijn kin een plukje dat voor baard moet 
doorgaan. De handen van Lise en hem raken elkaar bij het doorge- 
ven van de verhuisdoos. Ze kijken elkaar aan. Stralende lach. Op de 
deurpost zit een sticker. Pelle & Lise  staat erop. 

 
Klik 

 

Lise op de wc van het nieuwe huis. Ze draagt een veel te groot zwart 
bandshirt. Green Day staat erop. Haar haren vallen sliertig langs 
haar make-uploze gezicht. Haar lip is dik. Haar gezicht betraand. 
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Klik 
 

Dezelfde situatie als net, alleen dan van de andere kant gezien. Pelle 
leunt met zijn hoofd tegen de wc-deur. Hij praat zacht tegen de deur 
waar Lise achter schuilt. Om zijn hand een theedoek met ijs. Op zijn 
wangen tranen. 

 
Klik 

 

Lise in de keuken. Nu draagt ze wel make-up. En een jurkje. Ze 
duikt weg. Halverwege tussen haar en Pelle in de lucht hangt een 
bord. Het is een wit bord met gouden versiersels. Een van de mooie 
borden die ze speciaal voor bijzondere gelegenheden hebben. Pelle 
staat in de deuropening. Kapotte spijkerbroek, wit shirt, warrig 
haar, vuur in zijn ogen. Zijn handen zijn gebald tot vuisten. 

 
Klik 

 

Lise en de blonde jongen die zo op Kurt Cobain lijkt in het nacht- 
dierenhuis van Artis. Het is schemerdonker. Er zijn bijna geen men- 
sen. Ze staan voor het hok van de chinchilla’s. Druk rennen de dik- 
ke grijze diertjes achter elkaar aan over de grond van hun hok. Lise 
en de jongen staan dicht tegen elkaar aan. Hand in hand. Hij staat 
een beetje voorovergebogen. Zijn hoofd vlak bij het hare. Hun lange 
haren vallen over elkaar heen. Ze kussen. Het ziet er stiekem uit. 

 
Klik 

 

De slaapkamer van Pelle en Lise. De muur achter het bed is rood. 
Aan de muren hangen tekeningen die Pelle maakte. Naakte vrouwen 
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vooral. Soms Lise. Soms een ander. Lise ligt op bed. Met haar buik 
op het fleurige dekbed met rozenmotief. Ze is naakt. Pelle ook. Hij 
zit op zijn knieën tussen haar gespreide benen. Haar rode haren in 
zijn vuist. Zijn harde pik tussen haar paniekerig samengeknepen 
billen. Haar van pijn vertrokken gezicht houdt hij met zijn andere 
hand in het gebloemde kussen geduwd. 

 
Klik 

 

De blonde jongen die de afgebladderde voordeur uit loopt. In zijn 
armen drie opgestapelde bananendozen met Lises spullen. Verderop 
staat zijn auto. Het is donker. Lise loopt achter hem aan. Met lege 
handen. Het licht van de lantaarnpaal maakt schaduwen op Lises 
gezicht. Haar pony zorgt ervoor dat je haar gezicht niet goed kunt 
zien. Langs hen heen loopt een mevrouw met een hondje. Ze kijkt 
geïnteresseerd naar deze twee mensen die zomaar midden in de 
nacht aan het verhuizen zijn. 

 
Klik 

 

Lise op de bank bij haar ouders. Ze lezen de krant. Het is het NRC. 
Voor hen op tafel staan glazen. Whisky voor haar vader. Port voor 
haar moeder. Lise heeft water. Haar broertje ook. Hij hangt onder- 
uitgezakt met zijn lange benen op de bank. Lise zit ernaast. Er is net 
genoeg plek. Ze zit kaarsrecht. Geen krant. Zwijgend kijkt ze voor 
zich uit. Net langs de camera heen. 

 
Klik 

 

Een volle zaal mensen. Het is de aula van Lises school. Op het 
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podium staan lange tafels. Ernaast een katheder met een man er- 
achter. De man is Lises economieleraar. Hij leest de namen voor 
van de mensen op het podium. Ook Lises naam komt langs. Ze zit 
achter een van de tafels. Naast haar andere mensen uit haar jaar. De 
mensen met een achternaam beginnend met M t/m P. Ze tekenen 
allemaal tegelijk hun diploma. Sommigen dragen een pak. Anderen 
een jurk. Lise een spijkerbroek en een trui. 

 
Klik 

 

Lise en Saar. Weer met dozen sjouwend. Naar weer een ander huis, 
zo te zien. Dit keer een heel klein antikraakhuisje. De huizen naast 
haar nieuwe huis staan leeg. De ruiten van links zijn ingegooid. 
Rechts zijn ze dichtgetimmerd met grote platen hout ervoor. Die 
van Lises nieuwe huis zijn nog heel. Binnen kun je de muren zien. 
Ze hebben felle kleuren. De blonde jongen loopt achter hen. Ook 
zijn armen vol dozen. 

 
Klik 

 

De blonde jongen en Lise. In de woonkamer van het nieuwe huisje. 
Ze staan vlak bij elkaar. Dat kan ook niet anders, want de kamer is 
heel klein. Ze schreeuwen tegen elkaar. 

 
Klik 

 

Lise huilend op de bank in haar huis. Alleen. 

 
Klik 
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Klik Klik Klik 

Klik Klik 

Er komt niets meer. Mijn leven in vijf jaar aan dia’s. Nu zijn ze op. 
En al die tijd, elke nacht, vijf jaar lang, is Simon bij me. Zodra ik in een 

halfslaap val, voel ik zijn handen weer, hoor ik zijn stem, zijn woorden, zie ik 
zijn mond. Die enge, natte kikkermond. Ik probeer zo min mogelijk te 
slapen. Hoe minder ik slaap, hoe minder ik van de dag meekrijg. Het is win-
win. Drank helpt ook. Ik drink zo vaak en zo veel mogelijk. De enige manier 
van slapen zonder Simon is als ik out ga van de drank. Ik probeer dat minstens 
drie dagen per week te doen. Vaak lukt het. En toch word ik elke dag huilend 
wakker. Naar adem happend. Als een vis op het droge. Tot ik weer veilig 
onder water zak. 
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