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Houd mijn hand vast.
Ik mis een pink. Ik ging,

kind was ik, een dag
uit moorden. Een kleine

eeuw geleden. Een zomerdag.
Zonder reden

herinner ik mij. Hommels.
Mussen. En toen

een zwaan. Aan de rand
van de vijver zag ik

de duivel staan. Grienend
sloeg hij mij gade.

Mustafa Stitou
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‘Mijn konijntje kan heel goed afwassen,’ zei mijn vader 
tegen de gasten die zijn kleine Franse keuken bezochten. 
Hij was tot zijn zestigste de kok. Of, zoals hij zelf liever 
zegt: spijskunstenaar. Hoofdzakelijk de Franse keuken, 
soms met een Algerijnse kwinkslag, of de bewerking van 
een Frans gerecht door de Russen, dat werk. Hij serveer-
de Normandische patrijs in calvados, pasteien, gekonfijte 
eendenmaagjes, flensjes met likeur en gesuikerde aardbei-
en. Hij stapte om zijn fornuis heen en glimlachte naar zijn 
gerechten. 

Na zijn zestigste is hij minder gaan koken, het werd 
hem iets te zwaar. Nu kijkt hij de ingevlogen kok uit Arles 
op de vingers, roept dat het allemaal beter kan, dat hij 
blijkbaar alles zelf moet doen. Papa neemt tegenwoordig 
de bestellingen op en rekent af met de gasten. Tussendoor 
zingt hij — alleen op vrijdag en zaterdag — chansons, bege-
leid door een pianist. De gasten betalen op die dagen vijf 
euro extra voor zijn optreden. Hij zingt met een overgave 
die een gebroken ambitie verraadt. 

*

Mijn papa loopt rond als een filmster met succes. Hij kan 
zo doorgaan voor een Fransman, met zijn dikke donkere 
wenkbrauwen, de licht hangende oogleden. Op zijn hoofd 
een pet in de winter, een zonnebril in de zomer. Zelfs 
de verontwaardiging van de revolutie staat in zijn voor-
hoofdsrimpels gebeiteld. Ook nog groene ogen. Het wordt 
vrouwen al snel te veel als ze papa zien. Ze denken altijd dat 
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hij rechtstreeks uit de Provence komt, maar papa komt uit 
een blozende blonde Nederlandse kleigrondfamilie: Hugo 
Hersenvoort uit Utrecht. Die herkomst zint hem niet en 
daarom laat hij zich patron noemen. Patron Hugo. 

Over zijn moeder zegt hij altijd liefdevol: ‘Ze is in 
ieder geval niet in bed met een Duitser gaan collaboreren,’ 
en dan wijst hij op zijn bijna zwarte haar. 

Vroeger kwam ik liever niet in het restaurantgedeelte. In 
de keuken waste ik de hele avond af: de gebloemde bor-
den voor de kwarteltjes met gewelde witte rozijnen, de 
kleine paarse bordjes met de geribbelde rand voor de 
witte mousse au chocolat. Het kaarsvet spoelde ik van de 
kandelaars af met heet water.

Af en toe stak papa zijn hoofd om de hoek, deed of 
hij van verbazing bijna omtuimelde en hield zich vast aan 
de deurpost terwijl hij riep: ‘Hoe kríjg je het voor elkaar?’ 
Dan was hij trots dat ik zo snel kon afwassen en alles kon 
wegzetten. Met mijn motoriek was niets mis. 

Het domein van papa — de gasfornuizen, de aanrechtbla-
den — was niet groot, maar ruim genoeg om in het mid-
den een grote tafel neer te zetten waarop de mise-en-place 
stond, en waar ik ’s middags de kalfshersens van vliesjes 
ontdeed. Tussen het restaurant en de keuken liep een smal 
gangetje van drie meter met een ouderwetse granieten 
vloer. Als er dames overheen liepen, hoorde ik het knar-
sende gekerm van hun dunne hakken waar net iets te veel 
gewicht op rustte. Ze kwamen altijd pas na het dessert, als 
er genoeg drank in zat, als papa tijd had om van het for-
nuis op te kijken. 
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Altijd weer die stomme geluidjes die ze maakten. Hun 
oeps en hun o, hier zit je. Ja, hij is de kok, waar had hij 
anders moeten zitten dan in de keuken? De zijden sjaals 
die van de hals werden gehaald omdat het zo warm is in de 
keuken, en hoe hij het uithoudt, dat zij wel een betere plek 
weet. Nee, echt subtiel waren ze meestal niet. En snugger 
ook niet. Een enkeling had een baantje, altijd bij hun echt-
genoot in de zaak op de administratie. Konden ze gelijk 
de financiën van manlief beter in de gaten houden. 

De meeste vrouwen kwamen bij papa niet verder dan de 
restaurantkeuken, daar deed hij dingen met zo’n mens.

Tegen middernacht zei papa tegen mij: ‘Ga jij maar 
vast naar huis.’

Zo’n vrouw knikte dan opgewonden, — zei ook nog: 
‘Ja, kindje, jij hoort allang in je bedje.’ 

Soms was zo’n wijf zo walgelijk, had ze zoveel borst 
laten zien, zat de lippenstift al halverwege papa’s sloof, 
dan ging ik drammen om dat mens te zieken. Niet dat dat 
lukte. Papa zette de restaurantdeur open, liep terug naar 
de keuken, nam in zijn ene hand de plastic zak met groen-
teafval en pakte mij met de andere bij mijn middel, tilde 
me op en droeg me zo in een snelle spurt naar buiten. Dan 
voelde ik zijn brede warme arm om me heen, zijn stevi-
ge greep. Als ik weer op mijn benen stond, gaf hij mij de 
plastic zak met groenteafval. ‘Lopen,’ instrueerde hij, wees 
met zijn wijsvinger richting ons huis en gaf me een vrien-
delijke klap op mijn billen. ‘Dag konijntje.’ 

Rond die tijd was de straat niet meer van het winke-
lend publiek, maar van aangeschoten vrouwen, dronken 
mannen, van zwervers die een plek voor de nacht zoch-
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ten, van roekeloze jongens die blowend door de straten 
sjokten. Wat was ik trots dat ik daar liep, dat ik er groot 
genoeg voor was, dat papa wist dat ik me wel zou redden!

Nooit liep ik rechtstreeks naar huis. Eerst doorkruis-
te ik het centrum, soms wel vier keer. Dan keek ik naar 
de lichten in de appartementen boven de winkels en pro-
beerde me voor te stellen wat al die gezinnen deden de 
hele avond. Of ze ook zo lekker aten. Soms was het zo laat 
dat de lichten al uit waren. Maar de straat was altijd nog 
lichter dan ons huis, waar ik in het donker naar binnen 
moest stappen, de trap op moest rennen, de gang door, en 
pas daar, aan het einde van de gang, zat de lichtschakelaar. 
De angst die ik voelde vanaf de voordeur. Het rennen naar 
de keukenla waar ik het vleesmes al had klaargelegd. Met 
dat mes zou ik alle inbrekers aanvallen. Papa had gezegd 
dat eenentwintig centimeter ideaal was voor alle stukken 
vlees, ook mensenvlees. Dan grinnikte hij en zei dat hij de 
Spaanse burgeroorlog nog had meegemaakt. 

Met het mes in mijn ene hand en het groenteafval in 
de andere rende ik direct door naar mijn vier konijnen. Zij 
kregen iedere dag het groenvoer dat onze gasten lieten lig-
gen. In andere restaurants werd het groenvoer opgegeten, 
maar niet bij ons, dat vonden de gasten niet chic. Je mag 
je bord niet leegeten, want dan lijkt het of je honger hebt 
en niet over zelfbeheersing beschikt. Ze lieten hun sala-
de onaangeroerd, met nog een klein hapje van het een of 
ander ernaast; een teken van opperste discipline. Behalve 
dan die houthandelaar, die at alles op. 

Een enkele keer nam papa ze mee naar huis, naar zijn 
slaapkamer. Door de jaren heen waren er vrouwen die wat 
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vaker mochten komen. Joke was er zo een, en Emilie, Hen-
riëtte, en ik kan me ook een Constance herinneren.

Afkeer kreeg ik ervan, van al die opdringerige borsten 
en kleverige lippen die tegen papa werden aangedrukt. 

Wat ik kon waarderen was een lichtjes gebakken, tril-
lende lever met uitjes, een blank jeugdig kalfsoestertje 
met roomsaus, misschien een paar heerlijke nameco pad-
denstoelen erbij — ik kon er ’s ochtends al naar uitzien als 
papa mij een kopstukje van de ossenhaas beloofde voor 
die avond. Maar vrouwenvlees? Met die veel te dik gestif-
te lippen waar kleine scheurtjes in zaten als ze probeerden 
hun vlezige huidrand in een ronde vorm te persen, met 
dat belletje spuug ertussen. En steeds probeerden ze iets 
slims te zeggen, iets gevats. Ze waren zo treurig allemaal. 

Later vroeg ik me nog weleens af waarom ik alleen 
die vrouwen verafschuwde en waarom ik papa niet ver-
afschuwde, want ook dat is weer zo naargeestig klassiek: 
vrouwen verwijten alleen elkaar een heleboel, de mannen 
houden we de hand boven het hoofd. 

Als kind vond ik het zielig voor papa, al die opdringe-
rige vrouwen aan wie hij niet kon ontsnappen. 

Papa, waarom nam je ze allemaal?
Nog een geluk dat hij de meegenomen vrouwen vroeg 

in de ochtend de deur uit schopte, want ontbijten, dat 
deden ze maar ergens anders, bij hun man bijvoorbeeld. 

Ontbijten deden we samen, met toast en jam. Papa 
smeerde er dik roomboter op. Hij een espresso, ik thee 
met melk toen ik klein was, en later een cappuccino. Na 
twee toastjes begon hij met praten, dan namen we de 
nacht door. ‘Dit was me er eentje,’ zei hij dan. Dat was 
meestal een teken dat ze nog een keer terug mocht komen. 
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Of hij zei: ‘Konijntje, moet je nou horen wat dat mens 
deed…’ We lachten om het mens dat haar maandverband 
bruusk uit haar slip trok, zo langs het gezicht van papa die 
achteruit deinsde en bijna viel. Hij deed het me voor en 
maakte er overdreven wilde armgebaren bij. ‘Ze is gek, ze 
is gek,’ riep ik enthousiast. 

Of het mens dat zo graag in haar kont geneukt wilde 
worden (iets waar papa echt niet aan begon) dat ze uitein-
delijk naar de zilveren kandelaar had gegrepen — de kan-
delaar die oma in bewaring had gekregen van haar Joodse 
buurvrouw — en die zo in haar gat ramde. Papa stond op 
van de keukentafel, duwde de fles karnemelk tegen zijn 
billen en rende met zijn benen wijd door de keuken. ‘Hou 
op, hou op, m’n buik doet pijn,’ gierde ik en ik veegde de 
tranen van mijn gezicht. 

Die ochtenden, aan onze houten ontbijttafel, met de 
geur van toast en koffie, en mijn grote, rennende papa; 
wat was ik veilig.

*

Zoals anderen hun schoolvriendjes mee naar huis namen, 
zo nam ik ze mee naar Le Bistrot. Op woensdagmiddag 
speelden we restaurantje met echt eten en een echte kassa. 

Mijn eerste vriend met wie ik het deed, nodigde ik uit 
aan onze meest romantische tafel, bij het zijvenster met 
gebogen glas. 

‘Rick,’ stelde hij zich voor. 
Papa die hem gelaten de hand schudde.
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Allejezus, wat was ik verliefd geweest. Natuurlijk was het 
lente. Liep ik over straat met mijn vlinders en mijn school-
tas. Een schooltas vol met flessen parfum, zijden blouses en 
oogschaduw met glittertjes. Die spullen stal ik uit een wa-
renhuis en ik verkocht ze aan de meiden in de Geleenstraat, 
de duurste hoerenstraat van Den Haag. Het stelen ging me 
makkelijk af. Neem een bijbaantje, had papa gezegd. 

De bevalligste hoer van de Geleenstraat was een vaste 
afneemster van mijn spullen. Ze was hartelijk en haar 
armen en gezicht hadden die vriendelijke molligheid van 
de onschuld. Ze had mij om een leren broek gevraagd. 
Na school was ik naar de stad gegaan en had zes van die 
broeken gejat en er nog een schattig truitje bij gevonden, 
beetje Engels, met zo’n keurig wit kraagje met glimmer-
tjes erop gestikt. De achterkant was van zijde. Ze vond het 
fantastisch. 

Terwijl ze de broek paste, werd er op haar raam geklopt. 
‘Ik ben het, Rick,’ riep een vrolijke mannenstem. 
Ze drukte op de knop die de voordeur opende en stel-

de ons aan elkaar voor.
Hij had een dure set gereedschap voor haar gehos-

seld. Die had ze besteld voor haar vriend die bijna jarig 
was. Haar vriend was een echte klusser en bouwde nu een 
sauna voor haar in hun tuin. 

‘Als het klaar is komen jullie ook een keer,’ nodigde ze 
uit. 
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Rick gaf me een knipoog. ‘Daar zeg ik geen nee tegen.’
Toen we met haar hadden afgerekend, vroeg Rick of hij 

me naar de tramhalte mocht brengen. Dat vond ik netjes 
van hem. 

Bij de deur pakte ze mijn arm beet en trok me een paar 
meter naar achteren. ‘Niet doen,’ fluisterde ze in mijn oor. 
‘Laat hem. Die gast is Rick H.’ 

‘Echt?’ 
‘Ja, echt, en wat ze over hem zeggen klopt allemaal. Hij 

is link, laat hem!’
Hij droeg mijn schooltas en bracht me naar de tram-

halte. In het tramhuisje bleef hij naast me staan. 
‘Waarom hossel je?’ vroeg hij. 
Ik haalde mijn schouders op. ‘Gewoon.’
Hij keek me ernstig aan. ‘Meisje toch.’ 
Hoe hij dat zei, meisje. Alsof ik iets was, iets breekbaars, 

iets waar je voor moest zorgen. Met die blauwe glazige 
ogen die niet naar mijn lichaam keken maar naar mij. 

Toen ik instapte zei hij: ‘Kijk je uit, meisje.’ 

Weken later stond ik bij een andere tramhalte. Het was de 
hele dag benauwend warm geweest, net als de dagen er-
voor. De mensen zagen er kleverig en narrig uit. Het asfalt 
werkte als een spiegel die de warmte leek te verdubbelen. 
Log van de hitte zocht iedereen naar koelte.

Al van ver herkende ik het grote plompe lichaam van 
Nelis. Schreeuwend kwam hij aanlopen. Nelis was de oud-
ste en broer van Mieke, Betty, Carla en Roos. Allemaal 
verslaafd en allemaal gek. Maar Nelis was de gekste. Hij 
had zijn moeder al twee keer neergestoken. Dat was zelfs 
in dat soort families ongehoord. 
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Je voelt het al van verre, je voelt hoe iemand je in het 
vizier krijgt, hoe diegene je vastgrijpt met zijn ogen, met 
zijn hele hebben en houden, hoe je deel wordt van zijn 
wereld, van zijn woede. 

‘Ik ken jou!’ riep hij. ‘Jij komt niet meer weg! Jij komt 
niet meer weg!’

Hij begon te rennen. Er was even tijd om te denken, 
om een afweging te maken, maar ik stond als aan de grond 
genageld. Hij was knetterstoned. Helemaal de weg kwijt. 

‘Jij hebt mijn moeder gestoken!’ schreeuwde hij buiten 
zinnen. Toch nog plotseling stond hij voor me, bijna tegen 
me aan, ik rook zijn doorgedraaide hersens uit zijn mond 
en kleding walmen, de bier- en pislucht. Ineens slaakte hij 
een afschuwelijke kreet. Het volgende moment voelde ik 
de kopstoot. 

Het zwart voor mijn ogen, de duizeling.
Blijven staan, blijven staan, dacht ik alleen maar. Als 

ik zou vallen was ik kansloos. Een veld aan sterretjes trok 
langs me heen. Er was niets om me aan vast te grijpen, 
niets om mezelf in veiligheid te brengen. We waren ineens 
samen in een verder lege wereld, we waren elkaars lot en 
ik voelde de pijlsnelle omslag van koude angst naar berus-
ting omdat je weet dat al je kansen verkeken zijn. Ik was 
al voorbereid op zijn kolossale voeten in mijn maag, zijn 
beukende vuisten omdat het niet anders meer kon.

In de stilte die volgde, rolde plots zijn naam donker en 
dreigend over de straat, als een kolkende stroom lava die 
op ons afkwam. ‘NE-LIS.’ 

Hoe hij verstarde, hoe hij zijn kansen afwoog. Zo gek 
was hij blijkbaar toch ook weer niet. 

Het volgende moment viel het licht weer in mijn ogen, 
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zag ik zijn grote lichaam in een rare kromming naar ach-
teren. De linkerhand van Rick om zijn keel waarmee hij 
zijn hoofd tegelijk omhoog en naar achteren duwde. De 
rechterhand die het mes tegen zijn kleren drukte, tegen 
zijn lever. 

‘Heel langzaam op je knieën, Nelis,’ zei Rick kalm. 
‘Heel langzaam.’

Vanaf die dag — ik was zestien en de straat had mijn puber-
vet nog niet aangetast, hij zesentwintig met de ingevallen 
wangen van een verwoeste ziel — waren we samen. 

De eerste keer dat hij naar mijn kamer kwam, nam hij een 
roos mee. 

‘Echt gekocht,’ lachte hij trots.
Ik zette de roos in een lege wijnfles. We aten een saucij-

zenbroodje en rookten een blow. ‘Moet je nog naar school 
vandaag?’

Een uur later bracht hij me weg en om half vier haalde 
hij me weer op. We reden naar de stad en hij nam drie luxe 
messensets mee uit een kookwinkel die we verkochten aan 
de eigenaar van een garage. Op mijn kamer rookten we 
wat scet en dronken rum. Rick borstelde met kalme slagen 
mijn haar. 

Als het donker werd pakte ik mijn gitaar en zong Rick 
liedjes die hij in het kindertehuis had geleerd. 

‘Waarom kom je niet bij mij wonen?’ vroeg hij na een 
paar weken. 

Ik pakte mijn schooltas in en ging mee. Hij bleek ner-
gens te wonen, hij woonde in hotels. 

‘Lekker makkelijk,’ zei hij. 
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We woonden vaak lange tijd in een hotel, tot de schul-
den zodanig waren opgelopen dat het ongemakkelijk 
werd. Dan lieten we alles achter en zochten een ander 
hotel.

Andere mensen interesseerden ons niets. Dat vond ik 
echte liefde. 

*

Na de eerste keer — voor mij de allereerste keer — durfde 
ik het laken niet te laten liggen voor het hotelpersoneel. 
Met wat haarshampoo probeerde ik de vlekken eruit te 
boenen. 

‘Ze zijn niet gek,’ lachte Rick. ‘Die begrijpen alles.’ 

Rick wilde liever niet dat ik hosselde, maar hij kon het niet 
verbieden. Daarom deden we het samen, of eigenlijk deed 
hij het jatwerk en leidde ik de verkopers af. 

De enige met wie we weleens een klus deden was 
Hamid Selmani. Rick had gezegd dat hij te vertrouwen 
was. Veel jongens gingen huilen als ze werden opgepakt 
en vast kwamen te zitten, vooral als de rechercheurs gin-
gen schreeuwen, maar van Hamid was bekend dat hij niet 
huilde. Hamid was ook niet gevaarlijk, zoals Rick, hij had 
nog nooit iemand gestoken of neergeschoten. Toch had 
iedereen ontzag voor hem. Waarschijnlijk door zijn lengte 
en de ietwat edele trekken in zijn gezicht — ik ben dan 
ook een Arabier, zei hij altijd. Hamid had lange nagels 
waarmee hij scheidingen trok door mijn haar en met zijn 
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zachte vingers vlocht hij vlechtjes naast mijn slapen. Als 
we in het Huygenspark zaten en Rick een zak patat zat te 
bunkeren, doopten Hamid en ik stukken wittebrood in 
olijfolie en maakten we onze vingers vet door dikke zwar-
te olijven uit potjes te vissen. 

Als Rick al ons verdiende geld wilde uitgeven aan Ba-
cardi en hasj, dan zeurden Hamid en ik om lamsvlees en 
dadels. 

Hamid leerde me hoe je auto’s kon openbreken en hoe 
je nagelvijltjes zodanig kon vijlen dat je er een slot mee 
openkreeg.

‘En in nood kan je iemand er flink mee steken,’ zei ik en 
ik stak mijn eerste zelfgeslepen nagelvijltje met een plot-
selinge kracht in het stuk gerookte kipfilet dat Hamid net 
had uitgepakt. 

*

De hotelrekening was weer eens te hoog opgelopen, zes 
nachten hadden we niet betaald. Zo zachtjes mogelijk 
waren Rick en ik de hoteltrap afgelopen richting de voor-
deur, maar de hoteleigenaar lag al op de loer. De deur van 
zijn zitkamer zwaaide open en hij had al zijn woede opge-
spaard voor dit moment.

‘Jullie willen er zeker vandoor?’ barstte hij uit. ‘Ik wist 
het. Ik ken jullie soort. Steeds weer denk ik, ik geef ze een 
kans. Ik ben godverdomme niet van steen. Maar jullie 
denken, die ouwe is gek. We piepelen hem gewoon. Ik laat 
me verdomme niet piepelen. Of hebben jullie nu geld?’ 
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Die laatste zin kwam er aarzelend uit, hij wist nog niet of 
hij door kon gaan met zijn woede. 

Rick schudde zijn hoofd. 
‘Jullie verwarren mijn mededogen met zwakheid! Ik 

mats jullie omdat ik met jullie te doen heb, hoor je me?’ 
Hij wendde zich tot mij en keek me doordringend aan. ‘Jij 
bent hier te jong voor. Ik ben niet bang voor die vriend 
van je. Ik heb ook een dochter.’ Even passeerde er een ver-
drietige blik door zijn ogen, leek het. 

‘We doen ons best,’ zei Rick. ‘Echt, we zorgen vandaag 
voor geld.’

Ik geloof niet dat hij het hoorde. Hij riep dat we er niet 
meer in kwamen. Dat de deur nu dicht zou blijven voor 
ons. Dat hij de goedheid zelve was en dat wij het gajes van 
de wereld waren. Dat we er nooit zouden komen, waar 
dan ook. 

Rick begon naar voren te lopen om hem te  passeren. 
Even was ik bang dat die vent zou blijven staan en de 
 confrontatie zocht. Ik zag hem de afweging maken. Toen 
deed hij een stap opzij. Ricks verleden was ons altijd 
 aanwezige dreigement en de ouwe was nog niet levens-
moe.

‘Jullie spullen, zeg daar maar dag tegen, ik bewaar niks! 
Ik ben jullie vader niet!’ brieste hij.

We liepen onze vaste koffietent in. 
‘Suresh, weet jij een bed voor ons?’ riep Rick naar de 

eigenaar die onze koffie al stond in te schenken. 
‘Lig je eruit?’ 
‘Die vent is een grafbak.’ 
Aan de bar werd gelachen door de stamgasten. In deze 
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tent had iedereen begrip voor mislukking, niet uit empa-
thie, maar omdat ze zelf ook constant aan de beurt waren. 

‘Misschien bij Eddy?’ opperde Suresh. 

Bij theatrale Eddy kon je huren voor een uur, of voor twee 
uur. Hotel Eddy was er niet voor hele nachten. 

‘Jij bent de enige die ons kan helpen,’ bedelde ik. Eddy 
kreunde en schudde getergd zijn hoofd en riep dat wij 
allemaal altijd zo vreselijk veel van hem vroegen, en dat 
hij nooit iets van ons vroeg, en dat hij allemaal kopzorgen 
had en dat de gemeente hem ook al op de hielen zat. 

Rick wachtte buiten, we wilden het niet op een dreige-
ment laten lijken, want Eddy liet zich vreemd genoeg niet 
bedreigen. De enkeling die dat had geprobeerd had er ge-
weldige verhalen over. Zodra je hem een dreigement toe-
snauwde of een pistool op zijn slapen zette, strekte hij zijn 
armen breed uit, duwde zijn hartstreek naar voren, gooide 
zijn hoofd naar achteren alsof hij Marlene Dietrich was 
en begon een hele tirade: ‘Ja, verlos me! Eindelijk! Schiet 
jongen, schiet maar. Mij raak je er niet mee. Ik kan niet 
meer, ik ben op… kapot… verloren. Je helpt me! Schiet 
jongen, schiet dan toch!’ 

Dan ging hij maar door.
Als bedreiger zat je er na zes seconden al doorheen, 

dan wilde je dat geweeklaag al niet meer horen. En echt 
schieten deed je ook niet voor die paar tientjes. Dus dan 
droop je zuchtend af met in je kielzog de schreeuwende 
hoge stem van Eddy: ‘Niet weglopen lafaard, maak je kar-
wei af, maak me af !’

‘Het is alleen voor een paar nachten, tot we weer een 
auto hebben.’
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Papa bedoelde het goed, hij wilde dat ik iemand zou wor-
den. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om uit te zoeken 
hoe hij dat voor elkaar kon krijgen. Op school haalde ik 
gemiddelde cijfers. Papa vond dat cijfers geen indicatie 
waren. Hij sleepte me van de ene naar de andere cursus. 
Als ik een les of twaalf ergens had gevolgd, vroeg hij de 
cursusleider op dwingende toon: ‘Springt ze erboven uit?’ 

Iedere keer weer zei zo’n cursusleider dat ik zo leuk 
meedeed, dat ik zo vriendelijk was en netjes een hand gaf, 
dat het niet alleen om talent ging maar toch vooral om 
plezier. Dan wist mijn vader genoeg. Onderweg naar huis 
zei hij in de auto: ‘Zonder talent is het een verloren leven.’ 

Ik heb les gehad in: ballet (te lomp), atletiek (te korte 
benen), basketbal (te klein), harp spelen (te ongedurig), 
tekenen, gitaar, schermen, acteren, houtbewerking, klas-
siek zingen en schaken. Alleen dat laatste hield ik even 
vol. Ook de gitaar mocht blijven, ik beheerste een aantal 
basisakkoorden die in mijn hoofd tot een volledig concert 
uitgroeiden.

Hoewel ongeschikt voor ballet, had ik er wel plezier in. 
Papa ook. Hij heeft zelfs tijdens een uitvoering een foto 
gemaakt van mij in een ballerinajurkje. Die foto deed hij 
in een houten lijstje en plaatste het op een plank in het 
restaurant. Daar stond ik, in het witte jurkje, met mijn 
armen gebogen in een cirkel, onder een foto van de Franse 
acteur en zanger Serge Reggiani. 
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