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Niet doodgaan

Ik zat in het glazen kassahokje van het museum. 

Voor de deur stond een lange rij toeristen te wach-

ten tot ze naar binnen konden om foto’s van volge-

stouwde treinwagons en opgestapelde skeletten te 

zien. Toen de deur openging, kwam de rij langzaam 

in beweging. 

 De meeste bezoekers legden zwijgend hun geld 

in het daarvoor bestemde bakje. Daarna staarden 

ze naar het geld en wachtten. Kijk me aan, dacht ik. 

Van achter mijn ruit keek ik naar hun lege ogen en 

wachtte tot de paniek erin verscheen. Die kwam al-

tijd. Sommige mensen duwden hun geld tegen de 

ruit aan en stootten steeds opnieuw hun vingers. 

Anderen draaiden zich om en zochten steun bij de 

mensen achter zich. Allemaal keken ze na een tijd-

je verward naar mij. Dat was het moment dat ik de 

knop van mijn microfoontje indrukte. 

 ‘Goedemorgen,’ zei ik dan, ‘zegt u het maar.’
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 Het was een klein museum, soms moest de deur 

even dicht omdat het anders te vol werd binnen. 

Dan plakte ik een briefje op mijn ruit en pakte ik 

een boek uit mijn tas. Vandaag waren dat de verza-

melde verhalen van Lydia Davis. Ik sloeg het boek 

op een willekeurige pagina open en begon te lezen. 

‘Dubbele ontkenning’ heette het verhaal. ‘Op een 

bepaald moment in haar leven beseft ze dat ze niet 

zozeer een kind wil hebben als wel dat ze niet geen 

kind wil hebben of geen kind wil hebben gehad.’ 

Het was een heel kort verhaal, ik las het nog een 

keer. ‘Wacht met kinderen krijgen tot je iets hebt 

bereikt in je leven,’ zei mijn moeder vaak. Ik was 

tien en nam me voor te wachten tot ik zesentwin-

tig was. Inmiddels was ik drieëndertig. Een toeriste 

tikte op het raam. 

 ‘Hoe lang nog?’ vroeg ze. 

Toen ik zesentwintig was ging ik om met een man 

van achtendertig. Samen keken we neer op vrou-

wen van zijn leeftijd die alleen nog aan het krijgen 

van kinderen konden denken. Die waren van een 

lager soort. 

 ‘Het lijkt wel alsof ze ineens hun hersenen niet 

meer gebruiken,’ zei hij en hij aaide mijn strakke 

kont. Zijn ex-vriendin was zo’n vrouw geweest. Ik 

wist zeker dat ik nooit zo zou worden.

 Rond mijn drieëndertigste werd ik ook zo’n 

vrouw en besloot ik daar maar eerlijk voor uit te ko-
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men. Sommige vrouwen van mijn leeftijd onder-

drukten het verlangen om moeder te worden en 

overschreeuwden zichzelf in hun pogingen man-

nen te imponeren met hun intelligentie en vrij-

heidsdrang. Maar je kon erg verlangen naar een 

kind en nog steeds intellectuele vermogens heb-

ben, merkte ik. 

‘Jij wil alles benoemen,’ zeiden de mannen op wie 

ik verliefd werd. ‘De dingen moeten een beetje van-

zelf kunnen gaan.’ Een van hen had geen telefoon. 

Een ander nam zijn telefoon nooit op. Ze verdwenen 

vanzelf uit mijn leven. Als ik weer alleen was trok 

ik me terug en keek tv.

 ‘Je moet zichtbaar blijven,’ zei een voormalig 

presentatrice die zich samen met negen andere be-

kende Nederlanders in een huis had laten opslui-

ten en daar dag en nacht werd gefilmd. Daar moet 

ik ook op letten, dacht ik, dat ik zichtbaar blijf. De 

presentatrice had haar huisgenoten bij elkaar ge-

roepen. Ze zei dat ze na het douchen altijd haar ha-

ren uit het doucheputje haalde en vroeg de anderen 

hetzelfde te doen.

 Ik had net een lange periode van tv-kijken ach-

ter de rug toen ik Philip ontmoette. Na onze twee-

de nacht samen liet hij zijn lenzenvloeistof in mijn 

badkamer staan. ‘Dan hoef ik die niet steeds mee te 

nemen,’ zei hij. 

 Hij noemde me zijn vriendin, ook als zijn vrien-
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den erbij waren. Samen gingen we naar feestjes en 

barbecues. Na afloop klaagde hij vaak dat iemand 

iets had gezegd wat hem in het verkeerde keelgat 

was geschoten. Mensen zeiden voortdurend iets 

wat hem in het verkeerde keelgat schoot. Onze ge-

sprekken gingen over zijn werk, zijn kille moeder 

of zijn moeilijke voeten. Hij had een aandoening 

waardoor zijn voeten overmatig zweetten. Ik steun-

de hem niet genoeg, zei hij. 

 Hij gaf me de sleutel van zijn huis en algauw 

keek hij niet meer op van zijn computerscherm als 

ik binnenkwam. Soms zei hij dat hij niet wist of hij 

nog verliefd op me was. 

 Met een paar van zijn vrienden gingen we op va-

kantie naar een eiland in de Middellandse Zee. Het 

was een stel met een zoon van zes die elke ochtend 

naakt door de tuin van ons vakantiehuis rende, 

zwiepend met een Star Wars-lichtzwaard. Ik leer-

de hem valsspelen met kaarten en sprong met hem 

op de bedden tot ik alle Baileys uitkotste die ik die 

dag had gedronken. Met zijn ouders sliep hij in de 

kamer naast ons, dus moesten Philip en ik ’s nachts 

fluisterend ruziemaken. Na een week verbraken we 

fluisterend de relatie. 

 Twee dagen later was ik jarig. Philip en ik zaten 

met een cocktail onder een parasol op het strand, 

allebei moe van de spanningen en ook wel opge-

lucht. Ik zei dat ik bang was om niet te leven, om al-

tijd maar aan de zijlijn te staan. ‘Sinds kort besef ik 
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dat ik niet zozeer een kind wil hebben,’ zei ik, ‘als 

wel dat ik niet geen kind wil hebben of geen kind 

wil hebben gehad.’ Hij zei dat ik een keer snauwde 

tegen de zoon van zijn vrienden en dat hij daarom 

twijfelde of ik wel een goeie moeder zou zijn. 

 Na de vakantie had ik een snor. Toen ik het 

googelde las ik dat zwangere vrouwen een blijven-

de pigmentvlek op hun bovenlip kunnen krijgen. 

Maar je kunt ook een snor krijgen van de stress. 

Twee jaar later fietste ik tegen het verkeer in en reed 

ik bijna tegen iemand op. 

 ‘Trut!’ riep de vrouw. 

 ‘Je hoeft niet meteen te schelden,’ zei ik. 

 ‘Nee,’ zei ze, ‘maar ik heb een kind achterop.’ Ach-

ter haar zat een blond meisje op een plastic troon 

kwaad naar me te kijken. 

 Mensen met kinderen vinden dat ze zich alles 

maar kunnen permitteren, dacht ik op weg naar het 

café. Het was gaan regenen. Ik zag mijn moeders jas 

voor me, hoe die opbolde in mijn gezicht als ik bij 

haar achter op de fiets zat. Daar had ik nooit meer 

aan gedacht. Vaak deed ik mijn best om me details 

te herinneren. Dat ik haar stem was vergeten vond 

ik het ergst.

 Het was druk. Achter in het café zag ik Thomas 

staan. Toen hij nog bij me om de hoek woonde, ke-

ken we vaak samen tv. Zijn relaties duurden net zo 

kort als die van mij. ‘Alles is grijs,’ zeiden we steeds, 
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totdat hij een serieuze relatie kreeg met een jaloer-

se vrouw en we elkaar uit het oog verloren. 

 Ik baande me een weg door zweetluchtjes en 

vochtige jassen tot ik voor hem stond. Hij was ver-

baasd me te zien. Met de jaloerse vrouw had hij in-

middels twee dochters en met zijn werk ging het 

ook goed, zei hij. Hij stond op het punt om interna-

tionaal door te breken. 

 ‘Wat leuk,’ zei ik, ‘twee dochters.’ 

 Hij vroeg of ik nog in het museum werkte. Daar 

had hij me een paar jaar geleden zien zitten. 

 ‘Ik had haast, anders was ik wel gestopt,’ zei hij. 

 Ik herinnerde me dat ik hem zag fietsen met zijn 

kinderzitjes en dat ik deed of ik iets van de grond 

moest oprapen. 

 ‘Nee, ik schrijf nu voor een krant,’ zei ik, ‘inter-

views.’ Hij knikte. Ik knikte ook. Allebei keken we 

in ons biertje. Toen vertelde ik dat ik ook graag een 

kind wilde, maar dat mijn relaties niet lang genoeg 

duurden om eraan te beginnen. ‘En binnenkort 

word ik zesendertig,’ zei ik. Mijn ogen begonnen te 

branden. 

 ‘O god,’ zei hij, ‘is alles bij jou nog steeds grijs?’

 Thuis zag ik een talkshow waarin een arts sprak 

over vrouwen die ongewild kinderloos bleven. 

 ‘Je kunt het vergelijken met een chronische ziek-

te,’ zei hij. ‘Het is ingrijpend en gaat je hele leven 

niet voorbij.’

 Ik belde een vriendin die een stuk ouder was dan 

Mensen zonder uitstraling Eerste proef.indd   104 01-06-16   09:20



–  105  –

ik en geen kinderen had. ‘Voor mij is het te laat,’ zei 

ze, ‘maar als jij een kind wil, dan kan het nog. Dan 

moet je nu wel focussen.’ Zelf had ze adhd en kon 

ze niet goed focussen. Als ik iets vertelde, moest ik 

snel praten, zodat ik klaar was voor haar gedachten 

afdwaalden. 

Het eerste wat me opviel aan Arthur was de diepe 

frons in zijn voorhoofd en zijn woeste haar.

 ‘Ik ben Arthur,’ zei hij. Zijn stem was hoger dan 

ik had verwacht. Als hij glimlachte verdween de 

frons. 

 Hij was ontwerper van een moorddadige com-

putergame die wereldwijd een hype was gewor-

den. Ik interviewde hem voor de krant. Het inter-

view moest over de dood gaan, zei mijn redacteur, 

en over hoe het is om elke dag nieuwe manieren te 

verzinnen om mensen kapot te maken. 

 ‘Ik vind het leuk,’ zei Arthur. ‘De kunst is om het 

zo mooi en realistisch mogelijk te maken.’ Als kind 

was hij zo bang voor monsters dat hij nauwelijks 

sliep. Om zichzelf te genezen van zijn angst keek 

hij naar horrorfilms. Nu kon hij de gruwelijkste 

beelden zien zonder er angst bij te voelen. Hij voel-

de vooral fascinatie voor hoe die beelden waren ge-

maakt. Toen ik vroeg of hij religieus was, trok hij 

een vies gezicht. ‘Ik ben niet bang voor de dood,’ zei 

hij, ‘dus ik heb geen religie nodig.’ Ook uitvaartri-

tuelen interesseerden hem niet. Na zijn dood moch-

Mensen zonder uitstraling Eerste proef.indd   105 01-06-16   09:20



–  106  –

ten ze hem naakt ondersteboven aan een kerktoren 

hangen als ze daar zin in hadden. Ik zei dat ik ook 

niet bang was en dat ik dat jammer vond. Mensen 

met doodsangst waren vaak erg productief. Die wil-

den iets achterlaten. Ik lag vooral thuis op de bank.

 ‘Dat is bijna alsof je al dood bent,’ zei ik. 

 Arthur zei dat hij wel productief was en toch 

niet bang. Dat stelde me een beetje gerust.

 Hij mailde me dat er een spelfout in de derde ali-

nea stond, maar verder vond hij het een van de beste 

interviews van de afgelopen tien jaar. Ik vroeg me 

af welke interviews hij elf jaar geleden beter vond. 

Daarna bleven we elkaar mailen. Op een ochtend, 

drie weken na het interview, liep ik naar buiten en 

stond hij voor mijn deur. Hij wilde net een envelop 

door de brievenbus duwen. 

 ‘Ik stalk je niet, hoor,’ zei hij. Gegeneerd over-

handigde hij me de envelop. In onze mailwisseling 

hadden we het over een Italiaanse maffiaserie ge-

had die hij goed vond. Hij had alle seizoenen voor 

me op dvd gezet. Die dag bekeken we de eerste afle-

veringen, dicht naast elkaar op mijn grote bank. 

 Arthur had een enorme flatscreen. Daarop speel-

de ik zijn game voor het eerst. 

 ‘Waarom doet mijn poppetje niks meer?’ vroeg 

ik. ‘Ik wil geen scènes met uitleg zien.’ Ongeduldig 

drukte ik op alle knopjes totdat ik mijn poppetje 

weer onder controle had.

 ‘Het zijn geen poppetjes,’ zei Arthur, ‘het zijn 
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personages. En er is een plot.’ Het spel ging over een 

volk dat lang geleden naar een planeet met giftige 

gassen was verbannen en daardoor een miereneter-

neus en verschaalde huid had ontwikkeld. Ze had-

den een lelijke, maar charismatische leider die zijn 

volgers aanspoorde het aardse paradijs met geweld 

terug te winnen op de mensen. 

 ‘Mooi hè,’ zei Arthur toen ik de helft van een 

hoofd kapotschoot en het slachtoffer, een vrouw, 

langzaam op haar knieën neerzeeg en met haar hal-

ve hoofd voor mijn voeten terechtkwam, de openge-

reten kant naar boven. 

‘Hij is zo’n lieve jongen,’ zei de moeder van Arthur. 

We zaten in een Italiaans restaurant. Arthur liep net 

met zijn vader naar buiten om hem te helpen met 

de parkeermeter. Zijn vader had hetzelfde woeste 

haar als Arthur, alleen iets uitgedund. Zijn moeder 

had zijn ogen, zonder de frons. ‘Hij is erg zorgzaam,’ 

zei ze. Ik knikte en dacht aan het Japanse porselei-

nen schaaltje waarin hij na het eten de chocolaat-

jes serveerde. Hij legde er altijd een paar witte tus-

sen, omdat ik daarvan hield. En de koffie, dacht ik, 

ik moet niet vergeten de koffie te noemen. In zijn 

kleine keuken stond een groot espressoapparaat. 

 ‘Hij kan goed koffie zetten,’ zei ik, en ik keek 

naar zijn zus, die tegenover me naar het scherm van 

haar telefoon zat te turen. Daarna bestudeerde ik 

mijn servet. 
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 ‘Ik heb je gegoogeld,’ zei zijn moeder. ‘Je schrijft 

leuke interviews.’ Ze boog zich naar voren. ‘Arthur 

zei dat het met jou wel eens iets zou kunnen wor-

den.’ Haar gebrek aan gêne stelde me op mijn ge-

mak. Zijn zus was klaar met haar telefoon. 

 ‘Niet naar mijn moeder luisteren, hoor,’ zei ze, 

‘die is gek.’ 

 De wenkbrauwen van Arthurs vader waren zo 

lang dat ze half over zijn ogen hingen. Hij had de 

hotelschool gedaan, vertelde hij tijdens het eten, en 

tot zijn pensioen bij een vijfsterrenhotel gewerkt, 

eerst als kelner en later als manager. Dat zijn zoon 

nooit iets in de horeca was gaan doen vond hij jam-

mer.

 ‘Hij heeft er de flair voor,’ zei hij, en hij trok zijn 

wenkbrauwen op. Hij is bang, dacht ik toen ik zijn 

ogen zag. Ik vroeg me af of hij met die wenkbrau-

wen het hotel had gemanaged of dat hij ze na zijn 

pensioen had laten staan.

‘Pas toen ik zesentwintig was,’ zei Arthurs moeder, 

‘en ik mensen ontmoette die ervoor hadden geko-

zen geen kinderen te krijgen, realiseerde ik me dat 

dit ook een mogelijkheid was, maar toen had ik er 

al twee.’ We zaten in de tuin van hun woonboerde-

rij. Arthur hielp zijn vader de pomp van de vijver te 

repareren. Ze vond het zwaar in het begin, zei ze, 

want Arthurs vader was altijd in het hotel. Boven-

dien had ze het moeilijk met zichzelf. Arthur had 
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wel eens verteld dat zijn moeder regelmatig in de 

kast zat te huilen, tussen haar zelfgemaakte jurken 

en kleurige sjaals. 

 Arthur en zijn vader kwamen bij ons zitten. Zijn 

vader zweette, de druppels gleden over zijn voor-

hoofd zijn wenkbrauwen in. 

 ‘De pomp is gemaakt,’ zei hij, ‘maar het dak moet 

ook nog gerepareerd en het hek van de ezels, ik weet 

niet wanneer ik dat allemaal moet doen.’ Hij was 

steeds harder en hoger gaan praten. 

 ‘Misschien moet je die ezels wegdoen,’ zei Art-

hur. 

 ‘Ben je gek geworden,’ zei zijn vader. ‘Onno en 

Jack blijven.’ Hij stond op en liep naar binnen.

 ‘Volgens mij raakt hij weer overspannen,’ zei 

Arthurs moeder.

Op weg naar het filmtheater, waar een game over 

zombies werd gepresenteerd, vroeg Arthur of ik 

kinderen wilde.

 ‘Ja,’ zei ik. ‘En jij?’ We liepen met onze fiets aan de 

hand een plein op. Er reed een opgevoerde brommer 

langs. Arthur schreeuwde iets en de bestuurder van 

de brommer stak zijn middelvinger op. Ik staarde 

naar mijn stuur. 

 ‘Ik niet,’ zei Arthur. ‘Niet meer.’ Voor het thea-

ter zochten we een plek voor onze fietsen. ‘Kom,’ zei 

Arthur, ‘zet hem hier neer. Dan zet ik die van mij er-

voor.’ Hij wees naar een stukje muur dat nog vrij 
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was. Ik had het gevoel dat ik moest overgeven. Toen 

ik opkeek van mijn fiets zag ik twee zombies het 

filmtheater binnenlopen. Vroeger wilde hij het nog 

wel, zei Arthur, maar nu vond hij zichzelf te oud. 

Bovendien nemen kinderen je leven over, wist hij. 

Alle vaders die hij kende zagen er afgeleefd uit. Van 

de rest van de avond herinner ik me alleen nog de 

dolende zombies in de gangen van het theater, hun 

afgetrapte Nikes slepend over het dikke tapijt.

Arthur maakte een plank in zijn kast vrij en kocht 

een witte ochtendjas met wafelmotief voor me. 

 ‘Niet doodgaan, hè,’ zei hij als ik naar buiten 

ging. ’s Nachts in bed praatten we over kinderen, 

als we elkaar niet konden zien. Hij klonk bedrukt, 

ik huilde meestal. Eén keer huilde hij ook, toen hij 

vertelde over zijn vader, zijn moeder, zijn ex-vrien-

din en alle andere mensen voor wie hij zijn best had 

gedaan om hun leven wat gemakkelijker te maken. 

‘Ik kan me niet om nog iemand bekommeren,’ zei 

hij. Met zijn vorige vriendin had hij tien jaar sa-

mengewoond. Hij sprak in korte zinnen over haar. 

Ze had een moeilijke jeugd gehad. Diep vanbinnen 

was ze een goed mens. Van een kind was het niet ge-

komen. 

 Ik besloot het onderwerp te laten rusten. Op den 

duur hoopte ik vanzelf te weten wat ik moest doen. 

In de tussentijd nam ik rijles.

 Rudy van Rijschool Rudy was een jaar of vijf-
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tig en woonde in een flat in Diemen. Zijn moeder 

woonde een paar straten verderop. Als hij ziek was 

bracht ze hem soep. In het weekend trok hij een le-

ren broek aan en ging hij naar homobars. Hij zei dat 

hij geen relatie met me zou kunnen hebben omdat 

ik te vaak ‘o ja’ zei. Als hij moest plassen liet hij me 

stoppen en ging hij ergens bij een heg of muurtje 

staan. Soms vroeg ik hem me ’s ochtends bij Arthur 

op te halen. Dan vroeg hij of ik had geneukt.

 Mijn eerste rijlessen verliepen als in een waas. 

‘Remmen remmen remmen,’ zei Rudy steeds. Op 

zijn aandringen oefende ik het sturen en schakelen 

thuis op de bank met een bord en een komkommer. 

Na een paar maanden gingen we de snelweg op. 

 ‘Kennis is macht, ook op de invoegstrook,’ zei 

Rudy. Als er een mooie jongen voorbijkwam, zei hij: 

‘Kijk, een lekker ding.’ 

 ‘Nou ja zeg,’ zei ik dan, en dan zei hij: ‘Ik mag 

toch wel kijken!’

 Mijn grootste probleem met autorijden, volgens 

hem, was dat ik niet goed keek. 

 ‘Hoe kan dit!’ riep hij als ik steeds opnieuw de-

zelfde fouten maakte. Ik drukte hem op het hart dat 

hij er niets aan kon doen, dat hij een kunstenaar 

was met slecht materiaal. 

Arthur moest naar Marokko om locaties te fotogra-

feren die door de bouwers van een nieuwe game 

als model werden gebruikt. Ik ging mee als zijn 
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assistent en tolk. Van zonsopgang tot zonsonder-

gang reed onze gids ons door het land. Arthur buk-

te, hurkte, kroop en klom om alle details van een 

plek goed in beeld te krijgen. Ik wandelde achter 

hem aan met zijn cameratas. Soms rustte ik uit op 

een bankje. Onze gids kletste met voorbijgangers of 

staarde wat voor zich uit. Elke avond at hij met ons 

mee. Als ik hem iets vroeg negeerde hij me of mom-

pelde iets in onverstaanbaar Frans. 

 In de lobby van het Hyatt-hotel in Casablanca 

dronken Arthur en ik wijn, voor het eerst even met 

z’n tweeën. De ober bracht onze glazen en toen hij 

vroeg of we er een schaaltje pinda’s of olijven bij wil-

den, kon ik niet kiezen en kreeg ik een rood hoofd. 

Arthur zei dat hij me nog nooit zo schuchter had ge-

zien. Het viel hem de hele week al op dat ik zo inge-

houden was. Ik zei dat het door onze gids kwam en 

door alle kleine mensen in dit land. Ik werd onge-

makkelijk van kleine mensen. 

 ‘Ontspan,’ zei hij. Hij keek onrustig om zich 

heen. Waarschijnlijk wilde hij naar bed.

 In bed kregen we ruzie over een hotel dat ik een 

paar dagen geleden had willen boeken, toen we 

naar het noorden reden. Het was een oud paleis in 

de medina van Fez dat door een Deens echtpaar was 

gerenoveerd. De cultuurbijlage van mijn krant had 

er een artikel aan gewijd. Onze gids zei dat hij het 

niet kende. Maar toen we even later stopten bij een 

wegrestaurant en ik naar de wc was, wist hij Arthur 
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duidelijk te maken dat we beter iets anders konden 

boeken. Zijn vrienden hadden ook een hotel in Fez. 

 ‘Regel het maar,’ had Arthur gezegd. Toen ik te-

rugkwam van de wc was het geregeld.

 ‘Ik was moe,’ zei Arthur nu. ‘Ik had veel aan mijn 

hoofd. Je had zijn hotel ook af kunnen zeggen.’ Ik 

zei dat ik gedoe wilde voorkomen, dat ik de hele reis 

al mijn best deed om in de achtergrond te verdwij-

nen om hem geen extra stress te bezorgen, en dat ik 

de hotels zou regelen, maar de gids geen initiatief 

van mij accepteerde, waarop Arthur riep dat ik daar 

schijt aan moest hebben, dat meer initiatief van mij 

juist welkom was, dat hij een telefoonkaart nodig 

had, bijvoorbeeld, en ik schreeuwde dat zijn toon 

me niet beviel. Zo gingen we nog even door tot Art-

hur zich naar me toedraaide en zei: ‘Van mij hoef je 

niet te verdwijnen, ik heb veel liever dat je er bént. Je 

bent zo leuk als je er bent.’ 

 Toen hij sliep sloop ik naar de badkamer, waar ik 

een bad nam en eindelijk ontspande. De volgende 

dag kocht ik drie telefoonkaarten voor de prijs van 

twee, achthonderd belminuten in totaal.

 Eenmaal terug uit Marokko had ik ontstoken 

oorlellen. Rudy vond het geen gezicht. Het was mooi 

weer en we reden naar Zandvoort. Op de boulevard 

stapten we uit en keken een minuut lang naar de 

zee.

 ‘Zullen we weer gaan?’ vroeg Rudy.

 Op de terugweg reed ik een patrijs dood. ‘Daar 
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kon je niets aan doen,’ zei Rudy. ‘Het was hij of wij.’ 

 Thuis was Arthur melanzane aan het maken. 

Tussen de aubergines en tomaten op het aanrecht 

zocht ik een plek voor mijn lenzendoosje. Van het 

autorijden kreeg ik zere ogen. Arthur hakte een au-

bergine in stukjes en ik vertelde hem over de pa-

trijs. Daarna vertelde Arthur over een creperende 

hond die hij lang geleden in Thailand had gezien. 

De hond lag al dagen in de buurt van een strand, bij 

een berg vuil. Met een stuk hout had Arthur hem 

hard op zijn hoofd geslagen. 

 ‘Ik moest wel,’ zei hij, ‘niemand deed iets.’ 

 Ik bedacht dat hij een goeie vader zou zijn. 

Arthurs ouders waren op vakantie en wij zorgden 

voor de ezels. Ze lieten zich door Arthur over hun 

neus wrijven en aten appels uit zijn hand. Als ik 

ze wilde voeren draaiden ze hun kont naar me toe. 

Naast de boerderij lag een strook bos, waar in het 

avondlicht dwergpony’s galoppeerden. ’s Nachts 

luisterde ik naar de wind in de bomen en dacht ik 

aan mensen met kinderen die ‘ join the club’ zeggen 

tegen prille ouders of aan mensen met kinderen die 

zeggen dat het heus niet zo leuk is om een kind te 

hebben. Vaak waren dat de mensen die na hun eer-

ste kind besloten om er nog twee te nemen. Diezelf-

de mensen vinden dat je kinderen niet neemt maar 

krijgt. 

 Op een regenachtige middag zaten we naast el-
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kaar op de bank in de boerderij, onze laptops op 

schoot. Ik bekeek een website over tanden bleken 

en Arthur zocht op Marktplaats naar een slacen-

trifuge toen hij ineens stopte met scrollen en opzij 

keek. 

 ‘Ik wil het wel,’ zei hij. ‘Een kind. Zullen we het 

gewoon proberen?’ 

 Ik keek hem aan.

 ‘Echt?’ 

 Hij knikte. ‘Maar als het niet lukt hoop ik dat je 

ook alleen met mij gelukkig kunt zijn.’ 

 Dat kon ik, dat wist ik plotseling zeker. 

Ik had geprobeerd in de derde versnelling weg te rij-

den en het inparkeren ging niet vlekkeloos, maar ik 

slaagde voor mijn rijexamen. De examinator heet-

te Sjoerd. Hij had vier kinderen, vertelde hij onder-

weg. Na de vierde had hij er een knoop in gelegd.

 ‘Gefeliciteerd,’ zei Rudy na afloop. ‘Dat was door 

het oog van de naald.’ Toen we mijn straat in reden 

kwam Arthur net aangefietst. Ik vroeg Rudy of hij 

opgelucht was dat ik zijn slagingspercentage niet 

omlaaghaalde. 

 ‘Een beetje wel,’ zei hij, ‘maar je slaat nu wel een 

gat in mijn inkomen.’ Aandachtig keek hij hoe Art-

hur zich vooroverboog om zijn fiets op slot te zet-

ten. 

 Ik zei dat ik nog wel meer mensen kende zoals ik 

en dat ik die allemaal naar hem zou doorverwijzen. 
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‘Heel graag,’ zei hij en hij wurmde een visitekaartje 

uit zijn strakke broek. 

 Thuis haalde Arthur een fles champagne en 

twee papieren feestmutsjes tevoorschijn. Toen de 

fles leeg was zette hij zijn feestmuts af. 

 ‘Kom op,’ zei hij, ‘anders komt er nooit een baby.’
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