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De geluiden van de stilte leer je kennen
En hoeveel geluid dat is merk ik nu pas
Rob de Nijs

1000
Als ik naar bed wil gaan word ik moedeloos van alle duizend dingen die ik eerst nog moet doen.
Eérst moet ik (daar gaan we) (ta-ta-ta-dáááá!) de kopjes omspoelen die ik gebruikt heb (anders gaat de aanslag vastkoeken),
dan moet ik mijn tanden poetsen (als je je gebit in vier delen opdeelt: een halve minuut per deel), dan met een tandenstoker tussen
mijn tanden en kiezen heen en weer gaan, net zo lang tot er geen
wit spul meer aan zit, dan moet ik dat witte spul (tandplak, als je
het laat zitten wordt het een gaatje) ergens aan afvegen (niet aan
je broek, niet aan de bank), dan een halve minuut met mondwater
gorgelen (niet inslikken), dan mijn kleren voor morgen klaarleggen, dan mijn kleren van vandaag uittrekken, als er vlekken op
zitten ze in een van de twee wasmanden gooien (wit of bont), als
er geen vlekken op zitten eraan ruiken, als ze niet heel fris ruiken ze laten luchten over de rand van het opengeklapte dakraam,
als ze nog prima ruiken ze opvouwen en in de kast leggen, dan
mijn pyjama aantrekken (korte donkerblauwe Adidas-sportbroek
en een wit hemd van de hema), dan voor de zekerheid nog een
keer naar de wc (ook als ik tien minuten geleden al ben geweest,
anders zal je zien dat je net ligt en dat je toch weer moet), dan
ein-de-lijk alle lichten uitdoen – o nee: eerst nog de verwarming
dichtdraaien, controleren of ik ’m wel echt heb dichtgedraaid en
niet open (want dan word je wakker met een droge mond), aan de
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middelste middenhandsbeentjes van mijn linker- en rechterhand
likken, mijn wekker zetten, checken of ik ’m wel echt heb gezet
en altijd heb ik ’m al gezet.
Daarna check ik het nóg een keer, omdat ik bang ben dat ik ’m
bij het checken per ongeluk heb uitgezet.
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05.30
Doordeweeks zet ik de wekker op 05.30 uur. Ik word pas om 06.30
uur wakker gemaakt, maar dan heb ik nog een uur de tijd om te
wennen. Als de leiding mij wekt om 06.30 uur, moet er van alles.
Opstaan, douchen, deodorant opdoen, mijn oksels even drogen
door met mijn armen in de lucht een paar rondjes te draaien, de
kleren aandoen die ik de vorige avond heb klaargelegd (na www.
weer.nl te hebben bezocht voor de verwachting voor morgen,
zodat ik wist wat ik moest klaarleggen), beetje gel in m’n haar
(niet te veel, anders wordt je haar zwaar), naar beneden, helpen
ontbijtspullen op tafel te zetten, ontbijten, zeggen wat ik op mijn
brood wil, een knoop in het plastic zakje frummelen, aan het
middenhandsbeentje (de middelste) van mijn rechterhand likken
en dan met die hand het glas aan het oortje optillen en een heel
klein slokje van de thee nemen terwijl ie nog te heet is, wachten
tot ie niet meer te heet is en dan leegdrinken, helpen afruimen,
naar boven, tandenpoetsen, naar beneden, tas inpakken, schoenen aan, jas aan, wachten tot de vaste telefoon één keer overgaat,
oorkappen op, naar de weg lopen voor de taxi (ik ga met een taxi
naar mijn werk, een Hyundai h300) en gaan zitten. En nog veel
meer dingen, dit is alleen maar een deel.
Maar om 05.30 uur hoeft dit allemaal nog niet, dan is alles stil. Ik
rook een sigaret uit het raam, waarbij ik mijn hoofd en rechterarm
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helemaal buiten houd, want je mag binnen niet roken.
Daarna ga ik weer terug in bed en luister ik naar de geluiden.
Er zijn dan bijna geen geluiden, dus elk geluid is er één. Bijvoorbeeld het geklepper van de brievenbus als de krant bezorgd wordt.
Als ik dat hoor sta ik weer op en kijk even langs de rand van het
rolgordijn naar buiten, om het beeld bij het geluid te zien.
In de winter heeft de krantenbezorger een muts op en in de
zomer loopt hij in een korte broek. Nu had hij een regenpak
aan. En soms is ie laat. Misschien heeft hij zich dan verslapen. Ik
verslaap me nooit, want om 05.30 uur gaat mijn wekker. Als het
06.29 uur is, doe ik mijn ogen nog even dicht. Een minuut later
roept de leiding mijn naam en begint de dag.

10

05.32
Ik heet Paul. Dat is voor veel mensen een moeilijke naam om uit
te spreken. Dan zeggen ze: ‘Pal’. Of zo: ‘Pauwl’.
Mijn achternaam is Pielage. Paul Pielage. Dat valt op, dat mijn
voor- én achternaam met een p beginnen. Vroeger werd ik ermee
gepest, dan lieten klasgenoten heel veel speeksel vrijkomen bij het
uitspreken van de p’s: ‘Pppﬀfál! Pppﬀfíélage!’
Ik heb autisme. Om precies te zijn: pdd-nos. Eigenlijk is dat
helemaal niet precies, want pdd-nos is een afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Speciﬁed. Het is een
vergaarbak, de categorie Overige: alle soorten van autisme behalve
klassiek autisme en asperger. Eigenlijk kan ik dus niet zeggen: ‘Ik
heb pdd-nos’, want je hébt natuurlijk niet de categorie Overige:
een categorie, daar zit je ín.
Klassiek autisme is autisme zoals het bedoeld is, met veel wegkijken, lange stiltes en soms urenlang in een vraagteken op bed
liggen. Asperger is in de vorige eeuw ontdekt door een Oostenrijkse dokter: Hans Asperger. Mensen met asperger zijn vaak bovengemiddeld intelligent. Waarmee ik niet wil zeggen dat mensen met
klassiek autisme of pdd-nos niet intelligent zijn, maar vaak wel
minder intelligent dan mensen met asperger.
Mensen met autisme op televisie hebben meestal asperger. Ze
zijn grappig zonder dat ze het doorhebben, maar eigenlijk zijn
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het acteurs. Ze spelen dat ze grappen of sarcastische opmerkingen
niet snappen, of dat ze altijd op hetzelfde tijdstip een programma
op televisie willen zien. Dat laatste probleem is nu wel opgelost,
je kunt een programma gewoon op je mobiel kijken, of achteraf
via Uitzending Gemist. Moet er wel wiﬁ zijn, anders ga je over je
bundel, en in De Driemaster, een awbz-erkend en hkz-gecertiﬁceerd zorgcentrum waar ik woon, is de regel: ga je over je bundel,
dan zelf betalen.
hkz staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, het zijn kwaliteitsnormen waar De Driemaster en andere
zorgcentra aan voldoen (als het goed is). Om twee voorbeelden te
noemen: dat er geen achterstallig onderhoud is en dat het nooduitgangbordje verlicht wordt als de stroom uitvalt.
awbz staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: als je
zorgcentrum onder die wet valt, worden de kosten van het verblijf
vergoed.
En dat is maar goed ook, want het geld groeit bij mijn moeder
niet op de rug. Dat zei ze vroeger altijd. Ik wist dat het een uitdrukking was, toch kreeg ik het tegenovergestelde beeld niet uit
mijn hoofd van zoveel guldens en rijksdaalders op haar rug dat ze
er krom van ging lopen.
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1.000.000.000
Vroeger had ik de neiging om aan dingen te likken. Ik wilde overal
langs met mijn tong, om er een stempeltje op te zetten. Sowieso
likte ik aan mijn eten vóór ik het in mijn mond stopte, anders
kwam het er bij mij niet in. Het was alsof ik een feestje gaf voor
ridders, en alle gewone burgers die naar binnen wilden eerst tot
ridder moest slaan (als trouwens iemand anders aan mijn eten zou
likken, zou ik het voor geen 1.000.000.000 euro in mijn mond
stoppen).
Ik likte aan de wekker voor ik ’m zette en ik likte eraan voor ik
’m uitzette. Ik likte aan de brugleuning voor ik de brug over ging
en ik likte aan mijn bankpasje voor ik ’m in de automaat stopte
om te pinnen. Ik likte aan de punt van mijn schoenen voor ik ze
aantrok en ik likte aan de wijzerkast van mijn horloge voor ik keek
hoe laat het was.
Maar als je overal aan wil likken heb je geen leven. Los van dat
je op straat wordt uitgelachen, is het ook niet heel hygiënisch. Je
likt toch alle bacteriën mee. In overleg met Marco, mijn begeleider
op De Driemaster, heb ik toen een alternatief bedacht: elke keer als
ik ergens aan wil likken, lik ik in plaats daarvan aan het middelste
middenhandsbeentje van mijn linker- of rechterhand. Terwijl ik
dat doe, zie ik voor me dat ik aan datgene lik waar ik eigenlijk met
mijn tong langs wil. Ik hou mezelf op deze manier een beetje voor
de gek, maar het werkt.
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34
Over een week word ik 35. Dat is een hele leeftijd. Ik heb een zus,
Danny, die is twee jaar jonger (ik zie haar nooit), en een moeder,
die wordt over een halfjaar zestig, maar dat gaat ze niet vieren en
ze wil ook geen surpriseparty.
Mijn vader is al achttien jaar dood. Ik denk dat als we ’m nu
zouden opgraven, we niks meer in de kist vinden. Hij zou wel
even de piek boven op de kerstboom prikken, bleef een tijdje zo
uitgerekt staan en viel met boom en al voorover. We waren er
allemaal bij, maar niet voor lang, iedereen moest de kamer uit en
de buurman kwam me ophalen om samen een uitsmijter te gaan
eten, wat ongebruikelijk is om vijf uur ’s middags.
Ik eet alle uitsmijters, het liefst op lichtbruin casinobrood, met
de kaas niet meegebakken, ónder het ei, en de ham wel meegebakken, erbovenop. Deze was op wit maanzaadbrood met de kaas
én de ham meegebakken: een kliederboel, maar op zich prima.
Hoewel het natuurlijk niet lekker eet als je net je vader hebt zien
sterven.
Mijn vader werkte bij een slagerij en nam altijd vlees mee naar
huis. Dat moest op, vlees weggooien was zonde. ‘Dan heeft dat
beest voor niks geleefd,’ zei hij, en ik smeerde nog maar een boterham heel dik met ﬁlet americain, omdat ik niet wilde dat een
dier voor niks zou hebben geleefd. Ik vroeg weleens of ik bij hem
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in de slagerij mocht komen werken. Hij beloofde dat hij het zou
vragen, maar daarna hoorde je hem er niet meer over.
‘Is het omdat ik autistisch ben?’ vroeg ik ’m, niet in het echt
maar alleen in bed, ’s nachts. In het echt vroeg ik een halfjaar later nog een keer of ik bij hem mocht komen werken. Hij zou het
vragen, beloofde hij.
Hij streek elke avond heel precies zijn overhemd, hij zei dat dat
mannenwerk was. Waarom ie dat zo precies deed begreep ik niet,
want hij droeg een witte overjas waarvan alleen de bovenste knoop
los bleef: je zag alleen de kraag.
’s Ochtends strikte hij ongeveer tien keer zijn stropdas (soms
acht keer, soms negen keer, soms elf keer, maar zeg tien keer).
Steeds had ie een knoop en maakte ie ’m weer los. Na een tijdje
was de knoop ineens wel goed en was het klaar. Ik zag geen verschil
met de mislukte knoop van daarvoor.
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19,85
Zo ziet mijn kamer eruit: aan het raam staat mijn bed. Het is
een twijfelaar, dat vind ik een komisch woord. Ernaast staat mijn
bureau, met daarop een wereldbol: kan ik altijd zien waar ik ben,
namelijk in dat piepkleine landje.
Aan de muur achter mijn bureau hangt het beeldscherm van
mijn computer (op ooghoogte), op het bureau naast de wereldbol liggen het toetsenbord en de muis, onder het bureau staat de
computer zelf.
Boven het beeldscherm hangt een touwtje, precies een meter
links en rechts ervan twee spijkertjes. Aan het touwtje hangen,
vastgemaakt met kleine knijpertjes (die vaak losschieten als je de
kaarten verschuift om plaats te maken voor nieuwe: poiiiing!)
alle verjaardagskaarten die ik sinds ik in De Driemaster woon
van mijn zus heb gekregen, het zijn er dertien. Je kunt je klok
erop gelijkzetten dat er volgende week, als ik 35 jaar oud word,
één bij komt.
Op het kastje naast het bureau staat een terrarium, daarin
woont Wilfred. Dat is mijn hagedis, of eigenlijk een baardagaam,
maar niemand weet wat een baardagaam is, dus: hagedis.
Meer richting de deur: twee stoelen en een kleine salontafel.
Als ik bezoek heb, kunnen we daar praten. De douche is op de
gang, maar ik heb een wasbak, waar ik me was met een was16

handje. Ook een komisch woord: washandje. Ik was me met m’n
washandje.
Ik poets er ook mijn tanden en naast de wasbak staat een waterkoker, dus ik kan koﬃe en thee zetten. Als iemand op visite komt,
zeg ik: ‘Ga zitten, wat wil je drinken? Koﬃe? Thee?’
En dan zeggen ze: ‘Koﬃe’, of: ‘Thee’, of ze vragen of ik iets
anders heb, cola bijvoorbeeld, en dan zeg ik: ‘Sorry, ik heb alleen
koﬃe en thee.’
De muren van mijn kamer zijn wit, net als het plafond, maar de
man in de doe-het-zelfzaak zei dat het mooier was als ik het plafond een tint witter zou doen dan de muren.
Doen, dacht ik, alleen had ik nu twee bakken verf nodig, dus
dat was twee keer zo duur. Meer nog, want in de verf voor op het
plafond zat een heel klein korreltje, waardoor het nóg mooier zou
worden.
Marco ging ermee terug, maar omdat ik van beide bakken al
had gebruikt, konden ze niet meer worden geruild. Vloeken en
schelden, maar het staat wel mooi: als je heel goed kijkt zie je echt
een verschil tussen de muur en het plafond.
Op de vloer ligt zeil, niet hetzelfde zeil als op de gang, want dat is
grijs, en ik woon niet in een crematorium, dus mijn zeil is groen.
Onder de deur zit een laag drempeltje, dat scheidt mijn groen
van het grijs.
Twee jaar geleden, toen ze De Driemaster gingen verbouwen en
boven het oude zeil eruit gingen trekken, hield ik mijn poot stijf.
Toen mocht ik mijn eigen zeil kiezen, maar ik moest wel de helft zelf
betalen. Het drempeltje moest ik helemáál zelf betalen. Marco stelde
voor om een stuk tape te gebruiken, maar dat is alsof je afgetrapte
voetbalschoenen draagt onder een smoking. Dus ik ging naar de doehet-zelfzaak voor een deurdorpel, kleur antraciet, 19,85 euro. De mannen hebben het voor me vastgeschroefd en het staat hartstikke mooi.
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Maar dat zal Marco nooit zeggen, die kijkt naar de drempel
en knikt, alsof ie naar iemand kijkt die ie vaag kent, in plaats van
naar een deurdorpel.
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1
Als ik me aan iemand voorstel zeg ik niet dat ik autisme heb, net
als iemand met chronische rugklachten bij het handen schudden
ook niet over zijn rug begint (tenzij hij helemaal voorovergebogen
staat, dan is een verklaring wel handig). Maar als er na de eerste
beleefdheden aanleiding toe is, bijvoorbeeld een deur slaat heel
hard dicht en ik krimp ineen (de meeste mensen met autisme zijn,
omdat onze hersenen anders werken, nogal gevoelig voor harde
geluiden en fel licht, vooral als het onverwacht komt, niet op de
kermis bijvoorbeeld, daar kun je het verwachten), of we worden
ingehaald door een motor die klinkt als een hysterische bromvlieg
(helemáál als de motorrijder steeds even gas bijgeeft: ‘Henjjjjjj…
Henjjjjjj henjjjjjj…’), dan zeg ik wel dat ik het heb.
‘Sorry, ik heb autisme, mijn hersenen werken anders, ik ben
nogal gevoelig voor harde geluiden en fel licht.’
‘O jee,’ zegt de ander dan, ‘dat lijkt me best lastig. Bijvoorbeeld
in een winkelstraat, of op de kermis?’
‘Op de kermis niet, daar vind ik harde geluiden en fel licht niet
lastig, want daar kun je het verwachten,’ antwoord ik. ‘Maar als
in een rustige winkelstraat iemand met een heel harde stem me
om een euro voor een kroketje vraagt: “Hé, hé jij! Hé jij! Heb je
misschien een eurootje voor me, een eurootje? Voor een kroketje?
Hé!”, dan loop ik meestal weg met mijn handen voor mijn oren,
omdat ik er niet op voorbereid was.’
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‘Ah zo, ik begrijp het.’
‘Of ik heb mijn oorkappen op, dan hoor ik ’m maar een beetje.’
‘Oorkappen?’
‘Dat zijn gehoorbeschermers. Een soort oordoppen, maar dan
gaan ze niet je oor in, maar over je oor heen.’
‘Ah, o ja. Oorkappen.’
‘Bouwvakkers met een drilboor hebben ze ook op.’
Zo zou een gesprek kunnen gaan, al weet je nooit van tevoren
hoe een gesprek loopt. Je gooit er een kwartje in en dan is het
afwachten wat je krijgt.
Als ik niet op De Driemaster ben, heb ik heel vaak (bijna altijd)
mijn oorkappen op. Ik hoor dan nog wel dingen, maar minder
hard. De hulpdiensten hoor ik aankomen, en als iemand ‘Blijf van
me af!’ roept kan ik kijken of ik iets kan doen. Als iemand zacht
tegen me praat, schuif ik één oorkap van mijn oor en vraag: ‘Kun
je dat nog een keer zeggen?’
Soms lachen mensen me uit om mijn oorkappen, gelukkig hoor
ik hun pesterijen niet zo hard als in werkelijkheid. Soms lachen
mensen ook als ik aan een van mijn middenhandsbeentjes lik. Als
ik er een tijdje niet aan lik denk ik de hele tijd aan dat ik níét aan
een van mijn middenhandsbeentjes lik. Dat hou ik op een gegeven
moment niet meer vol.
Als mensen vragen waaróm ik aan dingen wil likken, zeg ik dat
het een tic is, net als bij mensen die de hele tijd hun mondhoeken naar de zijkant drukken of hun neus ophalen terwijl ze niet
verkouden zijn. Als iemand een grap maakt over mijn tic, enkel
en alleen om mij te kwetsen, waarschuw ik één keer. ‘En er komt
geen tweede keer,’ zeg ik dan, wat altijd wel genoeg is om het op
te laten houden.
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10
Zo ziet De Driemaster eruit: je komt binnen, dan heb je een
halletje waar je links je jas kunt ophangen (iedereen heeft vaste
haakjes, op stukjes witte tape staan met zwarte stift onze voornamen geschreven), met daaronder een schoenenrek (zonder tape,
het spreekt vanzelf dat je je schoenen niet onder de jas van iemand
anders zet) en rechts de kluisjes voor je waardevolle bezittingen
(met cijferslot, mijn code is niet mijn geboortedatum, maar iets
anders).
Als je rechtdoor loopt kom je in de kamer van de leiding, daar
staan computers en een grote tafel waaraan ze elke maandagavond
vergaderen (dan doen de bewoners alles qua corvee).
Rechts van de ingang naar de ruimte van de leiding is de lift, die
is voor de rolstoelers en voor de schoonmakers. Als je niks mankeert moet je de trap nemen, links van de ingang naar de ruimte
van de leiding. De trap is bekleed met vloerbedekking, als je daar
een paar keer heel snel je hand langs haalt krijg je een rode plek.
Als je in het halletje linksaf gaat heb je een deur naar de keuken,
en als je door de keuken loopt sla je rechtsaf naar de eetkamer. Je
kan ook vanuit de ruimte van de leiding naar de eetkamer, maar
daar mogen wij niet komen, dus moeten wij via de keuken naar
de eetkamer. Tenzij er brand is, dan mogen we wel via de ruimte
van de leiding naar buiten.
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In de eetkamer staat een grote eettafel (nogal logisch) die rond
is, zodat niemand ooit aan het hoofd van de tafel zit, net als bij besprekingen tussen wereldleiders. We kunnen er allemaal omheen,
in totaal zijn we met negen en dan nog de mensen van de leiding
en eventueel stagiairs.
Zo’n grote tafel heeft ook nadelen, want broodbeleg staat altijd
daar waar je er niet bij kan, en dan moet je dus aan iemand vragen
of ie het kokosbrood of de pindakaas wil doorschuiven. En als
je met een doekje de tafel afneemt, kun je alleen bij het midden
door met je buik op de tafel te gaan liggen, en dan heb je allemaal
viezigheid op je shirt of trui ter hoogte van je buik. Tenzij je dat
deel éérst hebt schoongeveegd, dan is je shirt of trui ter hoogte
van je buik nat.
Boven de tafel hangt een plafondventilator met een lamp erin,
de bladen zijn van lichtbruin riet. Lekker koel als het zomer wordt,
zou je zeggen, alleen is dat ding al een jaar stuk en Marco zegt
steeds dat ie ’m gaat maken en dat het zonde van het geld is om
er iemand voor te laten komen, maar hij maakt ’m nooit en als
ik ernaar vraag reageert ie heel geïrriteerd en gaat ie opsommen
wat ie allemaal wel niet voor mij doet. Dus dan laat ik het maar,
intussen hangt er wel een ventilator die nooit draait.
In de eetkamer hangt onze prijzenkast, hij is iets meer dan een
meter hoog (1,03 meter), ongeveer anderhalve meter breed (1,55
meter) en ongeveer een kwart meter diep (0,24 meter). Er staan
twee bekers in, een van een voetbaltoernooi waar we laatste werden en een van een wedstrijd touwtrekken waar we eerste werden.
Verder liggen er een paar medailles in (zeven stuks) van avond- en
zwemvierdaagsen, maar er is nog genoeg ruimte over voor nieuwe
successen.
Vanuit het halletje heb je rechts de deur naar de gemeenschappelijke woonkamer, met ook weer achterin een tussendeur naar de
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ruimte van de leiding die we niet mogen gebruiken, behalve als
het niet anders kan. In de gemeenschappelijke woonruimte staat
een grote tv met een bank ervoor waar je met acht man op kan,
en dan nog kussens voor de laatkomers, en er staat een net zo’n
grote tafel als in de eetkamer, waar je spelletjes kunt doen of de
sjoelbak op kunt zetten.
Zowel de eetkamer als de ruimte van de leiding als de gezamenlijke woonkamer heeft een deur naar de voortuin, maar in
de zomer moet die dicht blijven, vanwege de muggen. De ramen
mogen wel open, want daar zitten horren in. De hor in de eetkamer is aan de zijkant stuk, muggen hebben dat meteen door dus
die kruipen erlangs.
Als je vanuit het halletje de trap neemt kom je (logisch) boven
terecht. Daar zijn alle slaapkamers. Het zijn er tien, een voor iedere
bewoner (in alfabetische volgorde: Alwin, Carol, Dave, Hakim,
Marike, ik, Peter, Roy, Youssef ) en dan nog een voor de leiding:
Marco, Els en Wendel, of een invalkracht. Er blijven ’s nachts
altijd twee mensen van de leiding op De Driemaster en die slapen
in een stapelbed. Er zijn ook stagiairs op De Driemaster, maar die
blijven nooit slapen.
Een aantal kamers is echt klein, er past een bed in en een niet
te diepe kledingkast en dan heb je het wel zo’n beetje gehad. Als je
nieuw bent op De Driemaster begin je in zo’n kamer en langzaam
klim je op. Ik heb de grootste van allemaal. Ik woon ruim veertien
(veertien jaar, één maand, twee weken, één dag, veertien uur en
28 minuten, hoeveel seconden weet ik niet, maar dat is ook niet
belangrijk, ik zit niet op een openbaar toilet waarvan de deur na
900 seconden vanzelf opengaat).
We hebben maar één badkamer. Dat is veel te weinig, maar Marco
zegt dat hij er niet ineens een badkamer bij kan toveren en daar
heeft ie gelijk in.
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Gelukkig hebben we een schoonmaker, want ik ga echt niet die
haren van iedereen uit de afvoer trekken, een klusje dat wél moet
gebeuren, anders overstroomt de boel. Ik trek ook mijn eigen
haren niet uit de afvoer, omdat je nooit weet welke van jezelf zijn
en welke van iemand anders.
Dan hebben we nog een achtertuin met een schuur en een afdakje,
waar wat spullen onder staan die niet nat mogen worden (maar
soms staat de regen schuin en dan worden ze toch nat). Boven de
voordeur aan de achterkant is ook een afdakje, maar zo klein, dat
hangt er alleen voor de sier. Ik snap nooit waarom er, als het toch
geen functie heeft, dan wel een afdakje is opgehangen.
Verder weet ik niet waarom De Driemaster De Driemaster heet.
Het is geen schip, het gebouw lijkt ook niet op een schip, er staan
geen masten op, er is geen haven in de buurt, er hangt zelfs nergens een schilderijtje van een zeilboot. Toen ik aan Marco vroeg
waarom De Driemaster De Driemaster heet, kwam het niet uit
(‘het komt nú even niet uit’), waar ik heel normaal op reageerde:
het enige wat ik wilde weten was wanneer het dan wél zou uitkomen. ‘Gewoon, omdat het zo heet!’ riep Marco toen ineens, wat
natuurlijk geen argument is.
‘Hoe heet je baby?’
‘Mosterd.’
‘Hoe?’
‘Mosterd.’
‘Mós-terd. Wat bijzonder. Waarom die naam?’
‘Gewoon, omdat ie zo heet!’
Niets heet zo omdát het zo heet, dingen en mensen hebben een
naam om een reden. Als je daar nu niet over kunt praten omdat je
druk bent: alle begrip. Maar ga me niet lopen afbekken.
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