


6

We waren dagen bezig om de ergste spinnenwebben en stofnes-
ten onder de gewelven van de keuken vandaan te poetsen. Verder
was het leeg. Er waren geen fornuizen meer en er zaten  gaten
in het plafond waar vroeger de grote buizen voor de afzuiging
 liepen. Alleen de werkbladen die aan de muur vastgemetseld
zaten, waren er nog. We veegden er handenvol muizenkeutels
van af.

Van de oorspronkelijke inrichting in de eetzaal resteerden al-
leen nog de glazen platen, die flinke delen van de wanden bedek-
ten. Achter het glas zaten repen behangpapier die allemaal een
iets ander patroon en een verschillende kleur hadden, althans zo
herinnerde ik me dat van vroeger. Inmiddels was er vocht en
schimmel tussen gekomen, het leek nu meer of er een vies tafel-
kleed achter het glas was geplet, met etensresten en al. We ont-
trokken de platen aan het zicht met kamerschermen en plaatsten
klaptafeltjes met een soort groene panty’s over het blad en de
 poten. In plaats van iets te verhullen, accentueerde dat juist de
lulligheid van de ronde strijkplankjes. 

Op de avond van het ICook4U-diner was het druk. Het geroe-
zemoes en de warmte deden heel even opwindend aan, alsof er
echt weer leven in de keuken van mijn vader was gekomen. De
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ploeg waarin ik ingedeeld was, stond onder leiding van een pezi-
ge man met een grote snor. Het was geen snor die gezag uitstraal-
de, eerder een obstakel voor zijn instructies. Hij haalde een tas
met papieren koksmutsen tevoorschijn en zette die bij ons op het
hoofd. Het zag er belachelijk uit.

Onze taak in de keuken was een regelrechte travestie van het
werk van mijn vader. Er hoefde niets geproefd of gekeurd te wor-
den, de snor hing een A4’tje op met de instructie voor het menu,
en dat was dat. Op de avond van het diner ontstak hij spiritus-
branders onder een paar rechauds en plaatste daarop een bak wa-
ter waarin dikke plastic worsten dreven, gevuld met kant-en-
klare aardappel-spinaziepuree. Voor de bereiding hoefden we
alleen maar de warme worsten open te snijden en onze spuitzak-
ken te vullen. Op de werktafels aan de rand van de keuken ston-
den borden in rijen van vier opgesteld, en om de beurt knepen we
er een toef van de puree op. Daarop kwam een dun plakje gerook-
te ganzenfilet die de snor van een grote homp afsneed – toe-

gankelijk wild stond er op het etiket – en we legden er een
paar gefrituurde krokines van veenbessen naast. Ten slotte spren-
kelde iemand er een klodder saus overheen en konden we  uit -
serveren. 

Knarsetandend bracht ik de prefabgerechten rond. Het res-
taurant was veranderd van het theater van mijn vaders kookkun-
sten in een bordkartonnen decor voor opgewarmde kliekjes. Hoe
langer ik er rondliep, des te onrustiger ik me voelde. Waar deed ik
dit eigenlijk voor? Als het alleen maar was om Thera te plezieren
dan kon ik er beter mee ophouden, net zoals het misschien beter
was om een einde te maken aan onze diners, die allang geen
troost meer brachten. Terwijl ik weer een nieuwe serie borden
rondbracht observeerde ik de mensen aan de tafeltjes. Niemand
zag eruit als een oververmoeide mantelzorger, ik had het idee dat
er voornamelijk Rotary-leden met hun gezin aan de tafeltjes za-
ten. De meesten keken alsof het al kerstavond was. 
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Ik liep naar een tafeltje waaraan een echtpaar en een meisje van
mijn leeftijd zaten. 

‘Kun je ons iets vertellen over de creatie op dit bord,’ zei de
man toen ik hen had geserveerd. ‘Vroeger was dit een eersteklas
restaurant,’ vervolgde hij, terwijl hij zijn hand op die van zijn
vrouw probeerde te leggen. ‘Maar dit is ook niet slecht, daar zou
de oude chef zich niet voor hoeven schamen.’ 

De man tastte mis omdat zijn vrouw haar handen snel terug-
trok en in haar schoot vouwde. Een routinegebaar, zo te zien. Ver-
volgens nam hij zijn bestek en kraakte een uitgedroogde krokine
tussen de tanden. Hij kauwde demonstratief, alsof dat zijn woor-
den kracht moest bijzetten. En toen knapte er ook iets bij mij. Het
idee dat het werk van mijn vader iets te maken had met de kleffe
rode smurrie, de stukjes veenbessenjam die op de lippen van de
man bleven hangen, was belachelijk. Mijn hart begon te bonzen,
ik voelde precies waar de slagaders in mijn hals liepen en een pul-
serend gevoel trok langs mijn oren en verder naar boven, waar het
zich vertakte tot een ritmisch geklop dat mijn hele hersenpan
omspande. Het was niet de schuld van de snor dat ik met deze
troep rondliep, maar van opgeblazen gasten als deze vent. Er
stroomde plots een enorme energie door me heen, ik had het
 gevoel dat ik de gewelven van de keuken zou kunnen optillen en
als een kaartenhuis in elkaar kon laten ploffen. 

‘Ben jij Fer Orsouw?’ ging de man verder. ‘Ik heb gehoord dat jij
heel best in de voetsporen van de oude chef zou kunnen treden.
Mijn complimenten hoor. Je moeder mag trots op je zijn.’ 

Zonder iets te zeggen stormde ik naar de keuken en viste een
rol puree uit een rechaud. Ik negeerde het protest van de snor en
beende onder verbaasde blikken weer terug naar de eetzaal. Alsof
het een honkbalknuppel was, zwaaide ik met de worst in het
rond. Sommige mensen stonden verschrikt op.

‘Wat weet jij daar nou van!’ brulde ik naar de man van het com-
pliment.
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Bij hem aangekomen liet ik de plastic worst met een flinke
klap op tafel neerkomen. Het ding spatte open als een overrijpe
vrucht, en de puree vloog in het rond. 

‘Bedoel je dit? Moet ik hier trots op zijn? Denk jij dat mijn vader
hier trots op zou zijn?’

De vrouw aan het tafeltje was min of meer weggedoken achter
de rug van haar man, die – dat moest ik toegeven – heel kalm bleef
en niet geschrokken leek van mijn geschreeuw en de groene klod-
ders die op zijn jasje spatten. Tegelijk met de rondvliegende spet-
ters was er iets losgekomen in me. Zoals alle spanning was ver-
dwenen toen het plastic omhulsel knapte, zo vloeide mijn woede
weer weg, en in de rust die daarop volgde, leek het alsof ik alles
scherper kon waarnemen.

Zonder dat bijzondere gevoel was mijn blik waarschijnlijk niet
zo lang blijven hangen bij het meisje aan tafel. Ze had een mooi,
rond gezicht. Niet appeltjesrond met opgeblazen konen, maar
gewelfd, zoals een amandelschil zich om haar pit heen kromt.
Opvallend ook, misschien door een beetje asymmetrie, met op de
linkerwang een klein moedervlekje, dat leek te drijven op haar
witte huid. Toen ze doorhad dat ik haar aanstaarde, glimlachte
ze, en ik zag dat haar lippen aan de kant van het moedervlekje iets
verder omhoog krulden.

‘Mijn vader is gewoon een snob,’ zei ze. ‘Dure wijn is lekker,
kleren van een exclusief label zijn mooi. Hij heeft er geen verstand
van. Verder is hij best aardig.’

Weer dat lachje. Ik frummelde wat met de leeggelopen zak van
de pureeworst, stamelde een verontschuldiging en keerde terug
naar de keuken op zoek naar een doekje. Gewaarschuwd door het
rumoer had de snor een paar van de sterkste keukenhulpjes opge-
trommeld en met zijn vieren hielden ze me in bedwang.

Nee, ik hoefde niet terug te gaan, iemand anders zou de rot-
zooi wel opruimen en het geschrokken gezin naar een ander ta-
feltje leiden. Ik moest eerst maar even kalmeren. Ze riepen mijn
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moeder erbij, ze zag er vreemd uit. Geknakt. Er was iets met haar
hakken gebeurd zodat ze strompelde en haar kokerrok was ge-
kreukeld door het zitten op de onhandige klapstoeltjes. Ik dacht
dat ze boos zou zijn omdat ik haar avond had verpest, maar ze
keek alsof ze weer op mijn bedrand zat. Veel verdriet om haar
ogen, en nog steeds wist ik niet welk deel ervan voor haarzelf,
voor mijn vader of voor mij bedoeld was. 

En het rare was: dat kon me niks meer schelen. Het gevoel dat
ik bij het tafeltje had bleef bij me, ook toen de jongens me vast-
hielden en mijn moeder op me inpraatte. Er kwamen meer men-
sen om me heen staan, iemand bood me een kalmeringspil aan,
een ander zijn goede contacten met de ggz. Thera stuurde ieder-
een weg omdat ze met me wilde praten, maar ik luisterde hele-
maal niet. Het duurde lang totdat ze het opgaf, misschien had ze
door dat mijn gedachten heel ergens anders waren. Ik moest haar
beloven om buiten te wachten en niet meer het restaurant in te
gaan. 

Aan de achterkant van de keuken was een nooddeur die meest-
al openstond als het warm werd. Bij mooi weer liet mijn vader een
paar tafels uit de eetzaal daarheen brengen. Zelfs in het halfduis-
ter kon ik zien dat onkruid en struiken de plek overwoekerden.
Raar genoeg stemde die aanblik me helemaal niet weemoedig, er
was iets huppeligs in mijn gedachten gekomen, vrolijke spronge-
tjes die telkens weer uitkwamen bij het meisje aan tafel. 

Natuurlijk was ze mooi, maar er was nog iets anders. Toen ik
hen gedrieën aan tafel zag, had ik eerst een soort medelijden ge-
voeld – de hangende schouders van de moeder naast een man die
het te goed met zichzelf getroffen had, tussen hen in een ijzige
wand waar ze ongetwijfeld lang aan hadden gebouwd. De situatie
van het meisje was misschien nog wel ellendiger dan die van mij,
met mijn moeder in het flatje. 

In tweede instantie was me, behalve haar schoonheid, nog iets
opgevallen. Haar houding was niet te vergelijken met mijn tobbe-

56

Het hoofdgerecht:. M. Blom - def.  13-04-2017  12:10  Pagina 56



rige gedoe met Thera. Ze had een energieke losheid, alsof ze niet
geraakt kon worden door de kilheid aan tafel, de namaakgerech-
ten en de lelijkheid van het opgelapte restaurantinterieur. On-
schendbaar, dat leek ze.

Net toen ik me afvroeg of ik misschien terug zou gaan naar
haar tafeltje, hoorde ik voetstappen en verscheen er iemand bij de
deur. Het was een meisje met een papieren koksmuts in haar
hand.

‘Ik wilde deze nog even teruggeven voordat we naar huis gaan,’
zei ze. 

Ik was te verdwaasd om iets terug te zeggen.
‘Je hebt hem verloren bij ons tafeltje.’
‘Eva!’ hoorde ik een stem roepen. ‘Waar ben je? We moeten nu

echt gaan.’
‘Neem nu maar aan,’ zei het meisje, ‘voor als je weer kunt pra-

ten.’ 
Ze duwde de muts in mijn handen en verdween door de nood-

deur. In het licht dat daardoor naar buiten viel, zag ik dat in de
binnenrand een telefoonnummer was geschreven.

❖

Mijn woedeaanval baarde Thera zorgen. In de weken erna had ze
erover gesproken met de man van de Rotary.

‘Hij heeft me iemand aanbevolen, iemand die hij kent.’
‘Aanbevolen voor wat?’
‘Om mee te praten. Om je te helpen. Hij heet Frenk en heeft

veel ervaring met jongeren met jouw problematiek.’
‘Mijn problematiek?’
‘Ik weet hoe zwaar de klap was toen je vader overleed, Fer. Maar

het lijkt wel of je die niet meer te boven wilt komen. Je gaat naar
school, je komt weer thuis. Je hebt nauwelijks vrienden, geen
sport en geen hobby’s. Alleen onze diners, dat is de enige manier
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om met je in contact te komen en je te stimuleren, maar ik vrees
dat zelfs dat minder aan het worden is.’

Dat was het dus, dacht ik. Ze was gewoon bang dat al haar
 inspanningen voor niets zouden zijn. Dat haar goedgetrainde
 junior chef niet te hulp zou kunnen schieten bij haar pogingen
om de glamour te herwinnen die ze had verloren.

‘En dan opeens die uitbarsting in het restaurant! Toen besefte
ik dat ik wat moest doen, en heb ik een consult geregeld. Omdat
het via een vriend is, kan hij je overmorgen al ontvangen.’

‘En wat als ik daar geen zin in heb?’
Ze smeekte me om in ieder geval de eerste keer te gaan, ik kon

daarna wel verder kijken. 
Frenk had een praktijk aan huis, er was een aparte ingang aan

de zijkant van de tuin. Hij deed zelf open, wat me een beetje ver-
baasde. Ik had iets verwacht als bij een dokter of een tandarts, een
balie met een assistente en een wachtkamertje met tijdschriften.
We gingen direct naar zijn praktijkruimte, die leek op een grote
studeerkamer. Bijna alle wanden waren bedekt met rekken vol
dikke boeken met Engelse titels. Verder stonden er comfortabele
meubels.

‘Zullen we bij de haard gaan zitten?’ vroeg hij.
Hij wees naar twee clubfauteuils in de hoek van de kamer.

Frenk drukte op een knopje bij de schouw en bleef even wachten
totdat de gasvlammen om de nephoutblokken krulden.

Hij vertelde wat de regels van zijn praktijk waren en probeerde
me een beetje op mijn gemak te stellen. Alles wat we zouden be-
spreken was vertrouwelijk: wat hier gezegd werd, bleef strikt tus-
sen hem en de cliënt. Hij moedigde me aan om geen blad voor de
mond te nemen, dat was goed voor het proces.

‘Wat is het verschil tussen een patiënt en een cliënt?’ vroeg ik.
‘Een heel goede vraag, Fer. Daar had ik eigenlijk zelf mee moe-

ten komen.’
Het kwam erop neer dat ik hem moest zien als raadgever, als
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coach. Niet als dokter met een pilletje dat je beter maakt. Een op-
lossing zou ik zelf moeten vinden, met zijn hulp.

‘Maar als je gek bent, krijg je soms toch ook pillen?’
Er viel een stilte die lang duurde. Het was duidelijk dat Frenk

heel goed was in zwijgen. Hij bleef ontspannen en staarde naar
het vuur alsof hij niet merkte dat de grote staartklok achter ons
heel irritant doortikte. Pas toen ik ongeduldig heen en weer be-
gon te schuiven, sprak hij weer.

‘Waarom denk je dat je hier bent, Fer?’
‘Omdat mijn moeder me stuurde,’ zei ik snel. 
Het zwijgen was een slimme truc. De stilte had me gretig ge-

maakt. Frenk had nu de teugels van het gesprek in handen.
‘En waarom zou ze dat doen?’ 
Ik kwam er niet onderuit om stukje bij beetje het verhaal te ver-

tellen over de hartaanval van mijn vader. 
‘Was er verder nog iets bijzonders die dag?’ vroeg Frenk. 
Ik dacht aan de speciale gast en probeerde de opwinding te ver-

bergen die deze herinnering veroorzaakte. Destijds had ik geen
enkele twijfel gevoeld bij de mise-en-place, maar nu ik terug-
dacht aan het bord dat ik opgemaakt had, kreeg ik het warm van
schaamte. Ik schraapte mijn keel maar sprak niet. Het was onmo-
gelijk dat de therapeut hier iets van wist. Ik hoefde het niet te ver-
tellen.

Freek schonk een glas water voor me in, uit een karaf die al
klaarstond op een tafeltje naast hem. ‘Denk eens terug aan die
dag. Vertel me wat je voelde en wat je deed.’

Ik dronk het water met grote slokken. Ik kreeg nog een glas, dat
ik in één keer achteroversloeg. ‘Is er nog meer?’ vroeg ik. 

‘Momentje,’ zei hij, en hij verdween naar een keukentje. Zodra
hij uit zicht was, stond ik op en ging voor een boekenkast staan.
Handen op de rug, hoofd opzij, alsof ik de titels las. 

‘Is mijn moeder ook jouw cliënt?’ vroeg ik, toen hij weer terug-
kwam.    
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‘Fer, draai je eens om.’ Frenk zuchtte, liep naar me toe en sloeg
vaderlijk zijn arm om mijn schouder. ‘Dat kan ik dus niet zeggen.
Alles blijft hier tussen de muren en niets zal ik aan anderen vertel-
len. Ook niet als ze ernaar vragen zoals jij, of als ze mijn cliënten
kennen. Je kunt vrijuit spreken.’

Hij troonde me weer mee naar de clubfauteuils. ‘En er is nog
een regel hier, Fer. Ik ben degene die vragen stelt. Niet jij. Begrijp
je dat?’

‘Alsof het zulke briljante vragen zijn.’
‘Leg dat eens uit.’
‘Als het over mijn vader gaat, vraagt iedereen hetzelfde. Of ik er

geen nachtmerries van heb. Of het verdriet minder wordt. Dat
soort dingen.’

‘En wat zeg je dan?’
‘Hetzelfde als ik jou verteld heb. Dat is nou precies mijn punt.

Noem me eens een reden waarom jouw vragen anders zijn?’
‘Het is mijn vak om de juiste vragen te stellen. Daar heb ik lang

voor gestudeerd.’
We staarden weer in het vuur. Saaie dingen, daar moest ik aan

denken, misschien kon ik het getik van de klok dan wat langer
verdragen. Ik rekende uit hoeveel dagen er nog in het jaar zaten.
En toen hoeveel uren.

Halverwege mijn sommen zei Frenk: ‘Hoor je weleens stem-
men in je hoofd, Fer? Iemand die je raad geeft, of je handelingen
wil sturen?’ 

‘Wie heeft dat verteld?’
Frenk ontspande en leunde tevreden achterover in zijn stoel. Ik

kon mezelf wel voor de kop slaan dat ik me zo uit de tent had laten
lokken.

‘Het geeft niks, hoor. Er zijn heel veel mensen die zoiets heb-
ben. Geloof me, het is helemaal niet zo eigenaardig als je denkt.
En als je wilt, kan ik je helpen om er zo weinig mogelijk last van te
hebben. Hoelang heb je het al? Sinds de dood van je vader, mis-
schien? Of al eerder?’

60

Het hoofdgerecht:. M. Blom - def.  13-04-2017  12:10  Pagina 60



Ik reageerde niet. 
‘Het is goed dat je het erkent. Het is sowieso goed om erover te

praten.’
‘Kende je mijn vader? Of mag ik dat ook al niet vragen?’
‘Ik kende je vader. Maar niet als cliënt, dus daar kan ik wel over

praten. Ik kwam graag in zijn restaurant. Ik hoef je niet te vertel-
len dat hij een fantastische chef was. Zulke mensen zijn eigenlijk
monomane gekken.’

Hij keek me nu recht aan. Ik voelde dat hij me probeerde te pro-
voceren en ik besloot dat ik deze keer niet in zijn trucjes zou trap-
pen.

‘Mensen zoals hij verwaarlozen weleens hun familie en vrien-
den. Iedereen moet zich maar schikken naar hun behoeften. Kan
heel moeilijk zijn voor de omgeving. Herkenbaar?’

Frenk keek op zijn horloge en zei: ‘Misschien iets om over na te
denken. Dan komen we er volgende week op terug. Goed?’

‘Mij best,’ zei ik. Ik wilde hier zo snel mogelijk weg. 
Terwijl ik de voordeur achter me dichttrok, besloot ik om nooit

meer terug te keren. Ongeacht hoe ferm Thera nog zou aandrin-
gen.
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