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‘Het boompje bloeit! Het boompje bloeit!’ Lisette slaat hard 
met haar hand op mijn arm. Ik schrik en moet met beide 
handen het stuur beetpakken om de auto op de weg te hou-
den.

‘Kun je dat zo zien?’ vraag ik verbaasd terwijl de auto 
vaart mindert. Ik kijk naar rechts.

‘Daar, tussen de bomen door, zie je een beetje roze.’ Ze 
wijst in de verte.

Ik volg haar vinger en kijk naar de bomen van het Eras-
muspark. Ik kan het niet goed zien en zet de auto stil. Achter 
ons wordt getoeterd, een bestelbusje scheurt ons met pie-
pende banden voorbij.

‘Kijk,’ zegt Lisette nu zachter. Weer staar ik naar het park, 
langs de wilgen aan het water, voorbij de eiken achter de bloe-
mentuin. Ver weg tussen het groen kleurt iets wit en lichtroze.

‘Je hebt gelijk.’
‘We moeten ernaartoe! Misschien is hij bijna uitge-

bloeid.’
Ik rij om via de Bos en Lommerweg en parkeer de auto 

vlak bij de voetgangersbrug. We lopen langs de stenen ijs-
beer en steken het water over.

‘Ik ben zo benieuwd!’ zegt Lisette terwijl ze mijn arm 
pakt.

Het is prachtig voorjaarsweer en het is rustig in het park. 
Een vrouw roept naar haar hondje dat het uit de bosjes moet 
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komen. We dalen het pad af dat naar het vergeten grasveld 
aan de oostkant kronkelt.

Aan de westkant van het park ligt het grote veld, waar 
mensen voetballen, picknicken, hardlopen en met kinder-
wagens wandelen. Aan de zuidkant ligt de bloementuin, 
waar oude mannen de dag doornemen en pubers elkaar 
stiekem zoenen onder de pergola’s. Het vergeten grasveld 
is meestal het terrein van mollen en soms van een eenzame 
drinker.

Midden op het veldje staat een kleine boom, begeleid 
door twee houten palen. Het is een kersenbloesem met een 
wat merkwaardige, rechtopstaande kruin, waarschijnlijk 
een erfenis van zijn reis naar het park. Het was een lange 
rit, vanaf de boomkweker in het zuiden van het land naar 
Amsterdam, met samengebonden takken, achter op een 
vrachtwagen. Hij heeft het zwaar gehad.

In de kruin prijken wit-roze bloemetjes. Het zijn er niet 
veel, maar ons boompje bloeit.

We schuifelen het gras op, voorzichtig, alsof we ons op 
een bevroren sloot wagen. Langzaam draaien we om het 
boompje heen.

‘Wat is hij mooi,’ zegt Lisette.
We bekijken de jonge kersenbloesem van top tot teen. 

De bloesem ziet er babyfris uit en sommige knoppen moe-
ten nog uitkomen. Ik pak de gladde stam beet, die zo dun 
is dat ik hem met mijn hand bijna kan omvatten. Ik kijk 
omhoog. Vlak onder de kruin is de stam nog dunner. Hier 
is de kruin van een jonge boom geënt op de stam van een 
oudere  kersenbloesem, om zo de overlevingskansen te ver-
groten.

Mijn gedachten gaan eerst anderhalf jaar terug in de tijd 
en vervolgens een halve meter de grond in. Ik denk aan het 
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briefje dat ik daar heb achtergelaten. Mijn keel begint pijn 
te doen.

Ik stap naar achteren en pak Lisette beet, die zich schok-
schouderend tegen me aan drukt. De zon werpt onze scha-
duw over de kleine kersenbloesem met de rechtopstaande 
kruin.

‘Hij bloeit,’ fluistert Lisette tussen de tranen door. ‘Hij 
heeft de winter overleefd. Ons boompje bloeit. Ik ben zo 
blij.’
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Zomeravonden en 
winterochtenden
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1

‘Het is werkelijk niet te geloven. Dit is absoluut het scherp-
ste mes dat ik in mijn leven heb gezien.’

Het is een donkere middag en ik hang voor de tv, in het 
Bijlmerappartement dat ik met Menno deel. Eigenlijk moet 
ik aan een opdracht voor school werken, maar de info-
mercials van Amazing Discoveries lijken belangrijker. Menno 
heeft wél discipline: hele dagen sluit hij zich op in zijn kamer 
om te studeren. Ik zie hem vandaag voor het eerst.

‘Eey Car,’ zegt Menno.
‘Mennie.’
Menno gaat voor de deur naar de gang staan en bekijkt 

zichzelf in de weerspiegeling van het glas. Hij slaat met 
zijn handen zijn enorme bos krulhaar achterover. Net als ik 
heeft hij haar tot halverwege de rug, alleen dan met krullen 
van het type telefoonsnoer. Hij draait zijn hoofd om te zien 
hoe de wereld hem van de zijkant moet ervaren.

‘Vanavond komt Lisette hier koken,’ zegt hij op geheim-
zinnige toon.

Ik brom afwezig.
‘Lisette studeert geschiedenis, is een rocker en heeft vijf 

tattoos.’
‘Zo.’ 
Op tv demonstreert presentator Mike de scherpte van 
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het WonderBlade keukenmes door er een stuk marmer mee 
door te zagen.

Menno draait zijn kont richting de deur, zijn ogen rollen 
haast uit hun kassen als hij probeert te zien hoe de wereld 
zijn achterkant aanschouwt. ‘En: Lisette heeft tepelpier-
cings.’ Hij knikt, zijn ogen dichtgeknepen en zijn mond wijd 
open. Een geluidloze schreeuw van triomf.

‘Echt?’ Ik heb een tatoeage, een zorgvuldig samenge-
stelde combinatie van symbolen, die volgens Menno iets 
wegheeft van een gestileerd bord spaghetti. Ik hou van ta-
toeages. Maar niet van piercings. Een stuk metaal door een 
lichaamsdeel dat vervolgens nooit meer helemaal heelt. 
Korstige wondjes. Viezigheid. En de gedachte dat je ergens 
achter kunt blijven haken.

‘Ze is ook nog vegetariër.’
‘Lekker type. Wat gaat ze koken?’
‘Weet ik nog niet, we gaan eerst samen schapjes doen.’
Menno praat graag met een bepaalde truttigheid over 

zijn activiteiten met vrouwen.
‘Gezellig saampjes naar de Jacques.’
De Jacques is de Jacques Hermans, de supermarkt tegen-

over onze flat, onder de Bijlmerdreef. Menno en ik hebben er 
een bijbaantje in de avondvulploeg. Schappen vullen, oprui-
men, dweilen en na afloop verschrikkelijk dronken worden. 
De assistent die de vulploegen leidt, laat ons na het werk on-
beperkt bier uit de winkel drinken en doet daar zelf lekker aan 
mee. Eén keer is hij zo dronken dat hij de sleutel van het rol-
luik in het slot afbreekt. Hij kan bijna niet meer op zijn benen 
staan, maar stapt vrolijk in de auto en rijdt naar huis. Ik geloof 
niet dat we hebben geprobeerd het uit zijn hoofd te praten.

‘Ik merk het wel. Misschien moet ik maar vast een pizza 
bestellen.’
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Het is iets na halfzeven als er op de deur van mijn kamer 
wordt geklopt. Ik sta zware akkoorden uit mijn elektrische 
gitaar te rammen en stop even.

Menno steekt zijn hoofd om de hoek van de deur. ‘Het 
eten is klaar.’ Hij glimlacht en laat veelbetekenend zijn wenk-
brauwen op en neer bewegen. Tijd voor een kennismaking 
met de gepiercete vegetariër.

In onze groen gebeitste eethoek zit een niet onaantrek-
kelijk roodharig meisje. Ik loop naar haar toe en steek mijn 
hand uit. Ze staat op uit haar stoel.

‘Hoi. Carlo.’
De gemutileerde planteneter geeft me een stevige hand-

druk. Ze heeft een stralende glimlach. ‘Lisette. Hoi!’
De rockvrouwen die ik ken van concerten en rock kroegen 

lijken nogal op de kerels die er komen. Ze dragen een strakke 
spijkerbroek, grote witte basketbalschoenen en een zwart 
T-shirt. Ze hebben lang steil haar, niet zelden dood, en dra-
gen meestal geen make-up. Het zijn bonkige provinciale wij-
ven die op de dansvloer net zo hard lopen te beuken op heavy 
metal als de dronken kerels eromheen. Het zijn hardrockers 
met tieten.

De rockvrouw tegenover me heeft lang, krullend haar 
dat er verzorgd uitziet. Ze heeft zich opgemaakt en haar 
huid is bleek als van een porseleinen poppetje. In haar oren 
hangen grote zilveren ringen. Om haar polsen draagt ze 
een flinke hoeveelheid armbanden, die rinkelen als ze ge-
animeerd aan het vertellen is. Ze is klein en heeft een zwart 
truitje aan met een prettig decolleté. Van de vijf tatoeages 
en de piercings is niets te zien. Op zichzelf niet vreemd als 
je je kleren aanhebt, maar op een of andere manier verbaast 
het me dat dat allemaal onder die kleding verborgen is.

Lisette kijkt me indringend aan. ‘Jij bent het huisgenoot 
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van Menno? Studeer je ook aan het VU?’
Ze spreekt met een accent dat ik niet kan thuisbrengen 

en gooit vol overtuiging lidwoorden door elkaar.
‘Ik doe een reclameopleiding. Grafisch Lyceum.’
‘Cool. In hoeveel jaar zit je?’
Er komen flink wat vreemde uitdrukkingen en verspre-

kingen langs voordat Lisette vertelt dat ze veertien jaar in 
Amerika heeft gewoond en pas vijf jaar terug is in Neder-
land.

Tijdens het eten, een pastahap met spinazie die wel wat 
geraspte kaas kan gebruiken, word ik in Nieuw-Amsterdams 
bestookt met vragen. Welke muziek ik goed vind, waar ik 
vandaan kom, waar ik uitga. Lisette wil alles van me weten. 
En ze vertelt over zichzelf, dat haar ouders naar Amerika 
verhuisden toen ze zeven was en dat ze gek is op Californië. 
Ze praat over muziek die ze goed vindt, over haar verzame-
ling van meer dan duizend platen. Ze praat over bands die ik 
alleen van naam ken, maar volgens haar zeker goed zou vin-
den. Lisette is een rocker, net als ik, maar toch is alles wat ze 
vertelt nieuw voor mij. Een rocker van een andere planeet.

Na het eten drinken we koffie in de doorgezakte zithoek. 
Menno zit dicht naast Lisette en laat zijn armen breed over 
de leuning liggen, in de hoop haar schouder te vinden. Maar 
Lisette zit op het uiterste puntje van de bank, haar ellebogen 
op haar benen geleund. De indringende blik, het lachende 
gezicht en de gekke zinsconstructies blijven het grootste ge-
deelte van de tijd op mij gericht.
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2

‘Hallo, Richard Bleeke, Van der Gemert Makelaardij. Kom 
lekker binnen, je vriendin is er al.’

Ik kom lekker binnen en loop door het gangetje naar de 
woonkamer. Mijn blik glijdt langs het houtwerk, dat strak in 
de lak staat. De muren zijn keurig gesaust, het plafond per-
fect gestuukt.

Midden in de woonkamer staat Lisette. Ze heet voluit 
Lisette Alice en staat te stralen of ze in Wonderland is. Ze 
kijkt haar ogen uit naar het hoge plafond, de houten vloer, 
de openslaande deuren die uitkomen op de fikse achtertuin. 
We zijn al zes jaar samen, maar Lisette is verliefd als nooit 
tevoren. Of we nog iets van de vraagprijs af krijgen zal tij-
dens de onderhandelingen moeten blijken. Het huis is ver-
kocht, dat staat vast.

De rest van de rondleiding is een formaliteit, maar toch 
leuk om te zien waar je straks meer dan de helft van je sa-
laris aan kwijt bent. De keuken is ruim. De tuin is fantas-
tisch, met een grote hardhouten veranda direct aan het huis. 
De badkamer is echt Amsterdams: je staat naast het toilet 
te douchen. De woning heeft een grote slaapkamer aan de 
kant van de tuin.

En er is een extra kamertje. Zo’n kamertje waar je bij star-
ters op de woningmarkt maar één bestemming voor kunt be-
denken: dit wordt de kinderkamer. Iedereen die later voor het 
eerst in ons huis rondloopt en het extra kamertje ziet, zegt ‘Dit 
wordt natuurlijk de kinderkamer!’ Zelfs bij de hypotheek-
verstrekker komt ineens de vraag of er een kinderwens is.

Ik vind dat een vervelend woord. Bedacht op papier, niet 
om hardop uitgesproken te worden. Het heeft iets ouder-
wets. Gaat heen en vervult uw kinderwensch.
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‘Eigenlijk wel,’ zegt Lisette ondeugend. Haast schuldbe-
wust zoekt ze mijn reactie en even kijken we elkaar aan. Een 
nerveus lachje ontsnapt uit mijn mond.

3

‘Ik denk dat Lisette kinderen wil.’
‘Dat verbaast me niets. Hebben jullie het erover gehad?’
‘Volgens mij durven we er allebei niet over te beginnen.’
‘Jij wilt het niet?’
‘Niet echt, nee.’
‘Je lijkt me zo’n leuke vader.’
‘Hoe kom je daarbij? Omdat je me een aardige kerel 

vindt? Niet omdat ik zo leuk met kinderen ben, neem ik aan. 
Kinderen vinden mij niet leuk, man. En ik vind kinderen 
niet leuk. En daarnaast: we zijn met zijn allen deze planeet 
aan het opbranden. Daar ga je toch geen kinderen op zet-
ten?’

‘Je kunt je kinderen toch bewust opvoeden? Dan kunnen 
ze later een positieve bijdrage leveren aan deze wereld.’

‘Hou toch op. Hoe bewuster jij je kinderen opvoedt, hoe 
meer ze zich ertegen gaan afzetten. Kinderen zijn ook maar 
mensen. Jouw kinderen worden net zulke vervuilende, con-
sumerende, onderdrukkende, racistische, machtsbeluste 
wezens als het grootste deel van de mensheid.’

‘Kinderen houden je jong, laten je de wereld door hun 
ogen zien. Mensen zonder kinderen worden vaak een beet-
je… excentriek.’

‘Ik hou van excentriek. En wat dacht je van mensen van 
wie de kinderen het huis uit zijn? Die beginnen zich pas 
vreemd te gedragen. Vooral tegen elkaar.’
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‘Zonder kinderen wordt het later eenzaam, hoor.’
‘Is dat een reden om kinderen te nemen? Wat als je kin-

deren hebt die je bijna nooit komen opzoeken? Er is geen 
 bejaarde die niet loopt te jammeren dat de kinderen en 
kleinkinderen te weinig langskomen. Als je steeds verdriet 
hebt om iemand die je bijna nooit ziet, kun je maar beter 
nergens op zitten wachten. Als je oud bent heb je het 99% 
van de tijd te doen met al die andere ouwe zeikers om je 
heen.’

‘Maar vind je het niet egoïstisch om geen kinderen te ne-
men? Je leeft dan alleen maar voor jezelf. En eigenlijk ont-
zeg je iemand het leven.’

‘Wél kinderen nemen is bij uitstek egoïstisch. Je doet het 
omdat je denkt dat het jóu uiteindelijk gelukkiger maakt. 
Of omdat het moet van je geloof. De kinderen die je niet 
hebt zal het een worst zijn. Trouwens, is het van jou dan 
niet egoïstisch tegenover de kinderen die je niet hebt? Hoe 
kun je stoppen na een tweede kind? Waarom niet doorkrik-
ken en kinderen eruit poepen tot je helemaal in tweeën ligt? 
 Egoïst!’

‘Rustig gast. Het zit je hoog, he?’
‘Inderdaad.’

4

Iedereen zou in een band moeten spelen. Er is niks zo lek-
ker als onder het genot van een biertje je gitaar ervanlangs 
geven alsof-ie is vreemdgegaan met je vriendin. Als je dat in 
groepsverband doet en af en toe kunt optreden, is het feest 
helemaal compleet. Bovendien levert het (als je ervoor in de 
markt bent) veel vrouwen op.
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