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De verstoring 

 

De eerste maand van haar opleiding leefden de Studente en ik als het ware in een zeepbel. Ik 

had met niemand anders contact en buiten een paar korte interacties in het dorp gold hetzelfde 

voor haar. Die interacties waren zo kort omdat niemand de komst van de Studente helemaal 

begreep of aanvaardde. Hoewel niemand mij echt kende, wisten ze dat mijn dienstmeid me 

respecteerde en dat was voor velen genoeg. De mannelijke studenten die ik vroeger ontving, 

verlieten mijn domein even zelden als ik – nooit dus – en vormden ook geen probleem voor 

de preutse dorpsbewoners.  

Maar de Studente was een jonge, ongetrouwde vrouw die bij een oudere, eveneens 

ongetrouwde man was ingetrokken. Ze was in hun ogen een zondig pad ingeslagen, en werd 

bijgevolg bekeken met achterdocht en soms zelfs vijandigheid. Wanneer ze over deze 

aanvaringen vertelde, kon ik niet zien of ze zich dat nu aantrok of niet. Ze was even stoïcijns 

als anders. Stiekem was ik blij dat ze geen vrienden vond in het dorp. Zo bleef ze van mij.  

Ik had echter kunnen weten dat onze zeepbel niet lang zou blijven bestaan. De uiteindelijke 

verstoring kwam – net als haar komst– in de vorm van een klop op de deur. We waren op dat 

moment in mijn werkkamer bezig met een nieuw kadaver, dus het duurde even voor we het 

geluid hadden geïdentificeerd. De Studente maakte even oogcontact met me, en de blik die ik 

daar zag herkende ik niet meteen. Voor ik kon reageren, had ze zich al omgedraaid en liep ze 

naar de voordeur toe. Tegen de tijd dat ik mijn schort had opgehangen en boven was geraakt, 

stond ze al geanimeerd te praten met een jongeman. Ze was aan het lachen om iets wat hij zei, 

terwijl ze een blonde lok rond haar vingers draaide. Een steek van ergernis ging door me heen 

en ik kon eerst niet achterhalen waarom. Maar dan herkende ik haar gedrag voor wat het was: 

schaamteloos flirten. De eerste vraag die door mijn hoofd ging was waarom die jongen 

zomaar deze versie van de Studente te zien kreeg. Die lach behoorde mij toe en niemand 

anders.  

‘En wie mag u misschien zijn?’ vroeg ik hem toen ik aan de deur was gekomen.  

Hij had mijn gepikeerde toon ongetwijfeld opgemerkt, want de zelfzekere glimlach viel van 

zijn gezicht en zijn ogen werden groot. 

‘Goedendag, meneer, ik bedoel dokter, mijn excuses voor het onverwachte bezoek.’ 

Ik opende mijn mond, maar de Studente onderbrak me. ‘Dat geeft niet, Charlie. We waren 

met niets interessants bezig.’ 
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‘Excuseer,’ moest ik even tussenkomen, ‘als je onze dissecties niet meer interessant genoeg 

vindt, moet je hier misschien niet meer zijn.’ 

Ze rolde met haar ogen. 

‘Dat bedoelde ik niet. Charlie was net aan het vertellen dat hij hier om dezelfde reden staat.’ 

‘Wel, dat is dan spijtig. Ik heb al een student op dit moment.’ 

‘Oh. Uw studente had gezegd dat ik kon blijven. Maar ik begrijp natuurlijk dat twee studenten 

te veel is…’ 

Hij zag er zodanig verslagen uit, dat ik me naar de Studente draaide. Die had een blik alsof ik 

haar nieuwe puppy aan het afpakken was. Ik was ook niet helemaal zeker waarom het me zo’n 

slecht idee leek. Onder andere omstandigheden zou het vooruitzicht van twee studenten me 

helemaal niet tegenstaan. Uiteindelijk zuchtte ik geërgerd.  

‘Goed dan. Je mag blijven voor nu. Charlie is de naam?’ 

‘Charles, eigenlijk. Maar u mag me noemen hoe u wilt. Bedankt dokter, ik zal u niet 

teleurstellen.’ 

‘Dat zeggen ze allemaal en ik moet de eerste nog tegenkomen die er werkelijk in slaagt. Kom 

maar binnen, geen dag om op de drempel te blijven staan.’ 

Hij keek me dankbaar aan en volgde de Studente mee naar binnen. Iets zei me dat ik snel spijt 

zou krijgen van mijn beslissing. De Studente daarentegen nam mijn gebruikelijke taak meteen 

uit handen en begon aan de jongen – ik was zijn naam alweer vergeten – uit te leggen hoe het 

hier werkte. Hierbij gaf ze in één beweging ook een groot deel van haar kook- en 

schoonmaaktaken uit handen. De jongen was te zeer onder de indruk om lang stil te staan bij 

het onmannelijke werk dat hij voorgeschoteld kreeg. Toen ze hem naar de derde slaapkamer 

had gebracht die mijn huisje gelukkig rijk was, kwam ze me zoeken in de woonkamer.  

‘Ik denk dat dit zeer goed gaat werken,’ deelde ze me mee met een verdacht brede glimlach. 

‘Ik zie anders niet in waarom we nog een student nodig hadden.’ 

‘Het is tijd om wat nieuw leven in dit huis te brengen, vindt u niet? Trouwens, het zal 

interessant zijn om te zien hoe hij zal reageren op mij.’ 

‘Ga je hem even lang laten wachten als mij?’ 

‘Hij mag eeuwig blijven wachten. Die jongen zal zich nooit in mijn bed bevinden. Maar op dit 

moment denkt hij van wel.’ 

Met die woorden gaf ze me een knipoog en liep heupwiegend de trap op, ongetwijfeld om 

opnieuw wat te gaan flirten. 
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Ik was bijzonder slechtgehumeurd op dat moment, het lijk in de kelder al lang vergeten. 

Waarom vond ze het nodig om de balans die we hadden bereikt te verstoren? Ik ben geen 

onzeker man, nooit geweest, maar toen voelde ik de twijfels opkomen. Ik was er tot nu toe 

altijd van uitgegaan dat het dankzij mijn gastvrijheid was dat de Studente hier verbleef. 

Omdat ik het toeliet, met andere woorden. Nu kwam echter plots de mogelijkheid in me op 

dat ze zelf zou weggaan als ze het hier niet meer interessant vond. Dat ze zo vastbesloten was 

geweest om de jongen te laten blijven kon het eerste teken zijn dat ze genoeg had van mijn 

gezelschap.  

In het verleden hadden de studenten nooit meer dan een maand in dit huis gespendeerd. Dat 

was voornamelijk omdat ik zo mijn best deed hun zelfvertrouwen te ondermijnen, dat ze voor 

die tijd mentaal braken en terug naar huis wilden. De enkelen die het wel waard waren, bleven 

niet veel langer omdat ik hen tijdig meedeelde wanneer hun tijd op was. Maar bij de Studente 

was die onzichtbare grens van een maand al een paar dagen gepasseerd en ik voelde nog 

steeds niet de behoefte om haar de deur te wijzen. In tegendeel, ik was bijzonder gehecht 

geraakt aan haar aanwezigheid. Dit was mijn eerste herinnering aan het feit dat die 

aanwezigheid niet eeuwig zou duren. Het zou de eerste keer zijn dat ikzelf de afwijzing zou 

moeten incasseren en niet de student in kwestie.  

Nu ik de oorzaak van mijn plotse slechte humeur had achterhaald, was ik vastbesloten om het 

niet verder aan de Studente te laten zien. Ik ging terug naar mijn werkkamer om de dissectie 

af te maken zonder haar. Misschien dat ze dan twee keer zou nadenken voor ze mijn werk 

oninteressant noemde. Ik wist dat het kleinzielig van me was, maar dat kon me weinig 

schelen.  

Ze vond me een tijdje later om te zeggen dat het avondeten op tafel stond. Ik was net aan het 

afronden. Ik glimlachte, duwde de spons in haar handen en liet haar de rest opruimen terwijl 

ik de lijkengeur van mijn handen spoelde. Eenmaal boven was ik verrast om de jongen achter 

het fornuis te zien. 

‘Moet ik verbaasd zijn dat een willekeurig man die hier binnenloopt beter kan koken dan de 

Studente?’ 

Hij glimlachte. Mijn toon schrikte hem duidelijk niet meer af en ik vroeg me af wat de 

Studente hem al over me had verteld. 

‘Ik heb onze dienstmeid thuis gevraagd om me wat dingen te leren, omdat ik het gevoel had 

dat ik tijdens mijn studies weleens voor mezelf zou moeten zorgen.’ 

‘Hoe vooruitziend. Zijn de restaurants er zodanig op achteruit gegaan in Londen?’ 
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‘Mijn familie is welvarend, maar ze hebben niet de fondsen om me naast mijn studiegeld veel 

te geven en ik wil hen niet in de problemen brengen.’ 

Dat kon ik respecteren. De enige reden dat ik mijn volledige concentratie op mijn werk had 

kunnen leggen, was omdat mijn geliefde vader vroeg genoeg het loodje had gelegd. Zijn 

fortuin is al een stuk nuttiger geweest dan zijn afkeurende opmerkingen.  

‘En waarom ben je naar hier gekomen? Was de universiteit wat saai geworden?’ 

‘O nee, zeker niet. Ik doe mijn studies erg graag. Maar enkele professoren hebben me te 

verstaan gegeven dat ik nog niet de handigheid heb met een scalpel die een goede dokter 

nodig heeft. Dus hoopte ik dat hier te verkrijgen.’ 

Dat beloofde niet veel goeds. Handigheid met een scalpel was geen aangeleerde techniek, 

zoals velen denken, maar een talent. Ik kon geen talent halen waar er niets te halen viel.  

Een kwartiertje later kwam de Studente ook de trap op, met een blik die op onweer stond. Met 

dat duidelijke bewijs dat ik erin was geslaagd om mijn slechte humeur te verspreiden, voelde 

ik me alweer wat beter.  

‘Alles terug schoon?’ vroeg ik met een fijn glimlachje.  

‘Ik heb de boodschap begrepen, maakt u zich daar maar geen zorgen over.’ 

De glimlach die ze me schonk was zorgwekkend, moest ik bekennen. Haar blik zei me dat ik 

nog zou betalen. Maar dat was niet voor nu. 

‘Wel, zet je dan maar neer. Ik hoop dat je honger hebt. Het is lang geleden dat we hier nog 

eens een echte maaltijd hebben gegeten.’ 

Haar ogen vernauwden zich verder, maar ze zette zich toch aan tafel. De jongen begon meteen 

met opdienen. Hij leek vastbesloten te zijn om zich te bewijzen met zijn kookkunsten. Ik 

vroeg me af of hij doorhad dat we beiden geen moer gaven om zijn eten. 

De maaltijd verliep in stilte, zoals we dat gewoon waren. De jongen leek dat echter niet te 

kunnen accepteren en ik voelde zijn nerveuze blik geregeld over ons beiden glijden. De paar 

pogingen tot conversatie die hij ondernam werden met een kort antwoord afgeblokt.  

Toen mijn bord leeg was, legde ik mijn bestek neer en kondigde aan dat ze beiden een uur tijd 

hadden om vragen te stellen. De Studente hield natuurlijk koppig haar mond, maar de jongen 

leek meteen op te fleuren. 

‘Nogmaals bedankt voor deze geweldige kans, Dokter. Ik vroeg me alleen af waarom u niet 

meer lesgeeft in Londen. U wordt gemist.’ 

Ik kon geen zucht onderdrukken. Ze kwamen altijd met dezelfde vraag. 

‘Die reden is mijn zaak en van niemand anders. Voor zover het jullie aangaat ben ik verhuisd 

omdat ik van de stilte hou.’ 
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Hij leek het te begrijpen en hield de rest van zijn vragen strikt wetenschappelijk. Enkele 

waren zelfs nuttig en ik was altijd blij om mijn Londense ex-collega’s te kunnen verbeteren. 

Toen we uiteindelijk allemaal naar bed gingen had ik het gevoel dat ik al beter wist wat voor 

vlees ik in de kuip had. De volgende dissectie zou dat verder uitwijzen. 

 

De volgende dagen liep de Studente rond alsof ze iets heel belangrijks wist en het met 

niemand wou delen. Die wetende glimlach irriteerde me mateloos. De jongen raakte er alleen 

verder van in de ban, hoewel ik de eerste tekenen van frustratie al kon bespeuren. Ze had 

bovendien de rol van entertainer helemaal op zich genomen. Elke avond zorgde ze ervoor dat 

we in elkaars gezelschap bleven, ook al wilden zowel de jongen als ik liever alleen zijn met 

de Studente.  

Door de tijd die ik geforceerd werd in zijn gezelschap door te brengen, begon hij al snel op 

mijn zenuwen te werken. Hoewel het duidelijk was dat hij qua intelligentie op hetzelfde 

niveau als de Studente zat, ging dat niet op voor praktische vaardigheden. Ik had kort na het 

vorige een nieuw lijk besteld omdat ik zijn ervaring wou testen en dat bleek geen overbodige 

luxe te zijn.  

Hij moest in zijn opleiding zeker al dissecties hebben meegedaan, maar daar zag ik geen 

bewijs van toen hij me assisteerde. Om te beginnen wist hij maar twee derde van de 

anatomische structuren op te noemen die ik bevroeg. Vervolgens begon hij te snijden zonder 

eerst een zorgvuldige inspectie te doen. En als kers op de taart had hij al drie belangrijke 

structuren doorgesneden voor ik de scalpel uit zijn handen kon trekken.  

‘Wat voor een idioot ben jij? Kijk misschien eens uit voor je ergens je mes in zet! Hoeveel 

lijken heb je al geruïneerd op die manier?’ 

De jongen werd heel klein bij mijn harde woorden, maar ik was te kwaad om het me aan te 

trekken. Dit was geen onhandigheid meer, dit was heiligschennis. Waarom hij nog in een 

medische studie zat, was een mysterie voor me.  

Ik stond op het punt om hem gewoon naar huis te sturen, toen de Studente ertussen kwam. Ze 

duwde me zachtjes uit de weg en nam het scalpel van me over. Voor ik kon protesteren begon 

ze op zachte toon tegen de jongen te praten. 

‘Dat geeft niet Charlie, we zijn hier om te leren. Maar de Dokter heeft gelijk. Op deze manier 

ga je niets halen uit je dissectie. Laten we even bij het begin starten. Wat doe je voor je begint 

te snijden?’ 

Hij keek haar schaapachtig aan, duidelijk totaal verloren. Ze zuchtte even zachtjes en ging 

verder met haar uitleg.  
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‘Allereerst inspecteren we het lijk. Voor we het canvas vernietigen, moeten we zoeken naar 

de aanwijzingen die aan de oppervlakte liggen. We zoeken op de huid naar wondjes en 

blauwe plekken. We bekijken de lichaamsholtes. We bestuderen het gewicht van het lichaam, 

de kleur van de huid, de eeltverdeling op de handen en voeten. Kan je dat doen voor me?’ 

De jongen knikte dankbaar en begon een voor een de dingen te doen die de Studente had 

opgesomd. Ik bleef verbaasd toekijken terwijl ze hem geduldig aanleerde wat zij instinctief in 

mijn lessen had opgepikt. De paar keer dat ik probeerde te onderbreken kreeg ik een 

vernietigende blik toegeworpen en dus hield ik verder mijn mond maar. Een aantal uren later 

moest ik toegeven dat de dissectie niet zo rampzalig was als ik eerst gevreesd had. De 

Studente en ik bleven rustig toekijken terwijl de jongen alles zonder morren opruimde en 

schoonmaakte. Vervolgens mompelde hij een verontschuldiging tegen mij en verliet de 

kamer. De Studente vestigde eindelijk haar aandacht terug op mij, met een zelfvoldane 

glimlach en haar armen gekruist voor zich.  

‘Is er iets dat je wilt zeggen?’ vroeg ik haar gepikeerd.  

‘Graag gedaan?’ 

‘Ik zou niet weten waarom. Als het aan mij lag, was de jongen gewoon weggestuurd.’ 

‘Omdat u het in uw hoofd hebt gehaald dat dit beroep enkel gebaseerd is op talent. Slimme 

mensen kunnen ook dingen aangeleerd krijgen, hoor.’ 

‘Ze zullen toch nooit even goed worden als diegenen met talent.’ 

‘Heel waar. Maar ze zullen beter worden dan mensen met talent die het niet gebruiken.’ 

‘Is dat waarom je plots leerkracht wou spelen?’ 

‘Ik wou u laten zien dat niet iedereen zonder talent waardeloos is. En misschien ook gewoon 

dat ik een betere leerkracht ben dan u.’ 

‘Dat is een bijzonder arrogante uitspraak voor een pas afgestudeerde arts die geen werk 

vindt.’ 

‘Ik zei niet dat ik een betere dokter ben, enkel dat ik dingen beter kan uitleggen. Denkt u dat 

uw zelfvertrouwen dat aankan?’ 

‘Ik laat het je weten,’ mompelde ik en liep mijn werkkamer uit. Tijd om wat te mokken.  

 

Zoals gewoonlijk was de Studente er weer in geslaagd om me een les te leren. Al vond ik het 

niet zo nuttig of zelfs welkom om op mijn leeftijd nog veel lessen te leren. In elk geval hield 

ik me op de achtergrond terwijl de jongen bij ons verbleef. Hij kwam nog steeds naar mij voor 

zijn theoretische vragen, maar leek te bang te zijn om nog een dissectie te doen onder mijn 

toeziend oog. Dat kwam goed van pas, ik had nog steeds geen geduld voor zijn gestuntel. 



Elise Wuyts                                                          De Studente 

 

7 

 

Hij en de Studente bleven rond elkaar draaien, al werd het hem uiteindelijk wel duidelijk dat 

hij geen kans maakte. Ik had verwacht dat hij kwaad zou worden, maar hij werd er enkel 

stiller van. Het was moeilijk voor te stellen dat deze jongen binnenkort patiënten zou 

ontvangen en trachten te behandelen. Hij leek amper in staat te zijn om een vraag te stellen als 

dat nodig was. Maar met de meestal zachte hand van de Studente en mij zag ik hem toch 

vooruitgaan.  

Na een tiental dagen besloot de Studente echter dat hij niets meer zou leren van ons en zette 

hem zonder pardon aan de deur. Dat kon geen verrassing voor hem zijn, maar hij zag er toch 

vreselijk verslagen uit. Het enige wat ik kon doen was hem een schouderklopje geven en 

succes wensen. Al mocht ik hem niet zo, hij verdiende die volledige afwijzing niet. Het was 

het eerste voorbeeld dat ik kon aanschouwen van waartoe de Studente met mannen in staat 

was.  

Ze speelde de rol die mensen van haar verwachtten, won hun hart en leek oprecht met hen 

begaan. Als ze echter hun rol hadden vervuld, liet ze hen vallen als een baksteen. En het leek 

haar niets te doen. Zodra iemand geen functie meer had, zag ze niet in waarom ze hem nog in 

de buurt moest houden. Zou dat ook mijn lot zijn? Ik had er slechts het raden naar. Nogmaals 

werd ik eraan herinnerd dat het gevaarlijk was om me te hechten aan dit mooie wezen. En 

nogmaals besefte ik dat het daar al veel te laat voor was.  


