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Voor mijn vriend Gijs
en voor Birre, die er altijd is



Er zijn altijd overeenkomsten met bestaande personen.
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Om vijf uur wordt hun zoontje schreeuwend wakker. Ter-
wijl Kim zich omdraait en haar kussen over haar hoofd trekt, 
strompelt Issa naar de kleine kamer met het Junglebookbe-
hang, waar hij het dekbed openslaat en het gloeiende lijfje van 
de jongen omarmt, bijna in zich trekt. Inmiddels weet hij dat 
het weinig zin heeft, dat hij Nadim niet genoeg omarmen kan 
om welk donker hem dan ook bedreigt tegen te houden; hij 
weet dit omdat het al drie jaar zo gaat, elke nacht op precies 
dezelfde tijd. Maar Issa’s slaapproblemen zijn ouder dan zijn 
zoon. Ze begonnen acht maanden voor Nadims geboorte, na 
de verdwijning van zijn beste vriend Gijs, die in de lucht leek 
te zijn opgelost voordat hij uiteindelijk in de rivier werd terug-
gevonden. 
 Hoewel Issa door zijn werk in de horeca ruime ervaring had 
met doorwaakte nachten, is structureel slaapgebrek iets an-
ders gebleken: als zandbeladen water vrat het traag maar on-
herroepelijk de fundamenten onder hem vandaan. Na al die 
maanden lijkt zijn bed geen warmte meer vast te houden, en 
vergezelt een onbestemde kou hem door de dag. Issa is boos 
geworden op zijn jongen, woedend, heeft dingen gezegd die je 
niet tegen je kind hoort te zeggen. Aansluitend haatte hij zich-
zelf, waardoor hij het geduld hervond om het zweet van Na-
dims voorhoofd te vegen, zijn verhitte wangen te kussen en te 
blijven fluisteren dat hij het begreep. Maar hij begrijpt er niets 
van; zelfs wanneer het gekrijs van de jongen alle lucht uit de 
kinderkamer verdrijft en het kippenvel over Issa’s rug jaagt, 
weigert hij verband te zien tussen de angst van zijn zoontje 
en de dood van zijn vriend, wiens lichaam nog geen kilome-
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ter van deze met liefde ingerichte cocon uit het water van het 
IJ getakeld werd. Hoe vuriger hij wenst dat het gekrijs op mag 
houden, hoe dieper het in Issa doordringt, tot zelfs het snikken 
tussen Nadims uithalen zijn schedel doet trillen. Met de jon-
gen in zijn armen blijft hij op het bedje zitten tot een bleke zon 
opkomt achter de verduisterende gordijnen en de verzamelde 
knuffeldieren hem grijs en vermagerd als kampslachtoffers 
aanstaren. Ergens in de afgelopen maanden heeft een kennis 
hem verteld dat je een kind het best kalmeert door zelf rustig 
te worden. Issa sluit zijn ogen; probeert zich te concentreren 
op zijn ademhaling en het kloppen van zijn hart, maar kwaad-
aardig water overvalt hem, koude bruine klauwen die zijn kle-
ding verzwaren, hem ondertrekken tot de spiegel zich boven 
hem sluit en het oppervlaktelicht begint te doven; tot zijn lon-
gen volstromen en hij beseft dat dit is waar het eindigt. Dat hij 
niet gered zal worden. Terwijl de zon de daken aan de over-
kant bedwingt en door een kier in de gordijnen binnenvalt, 
slikt Issa de smaak van grachtenwater weg. Hij kokhalst, drukt 
zijn voorhoofd tegen dat van zijn zoontje en knijpt zijn ogen 
nog strakker dicht. Een oude wens meldt zich, een verlangen 
uit zijn kindertijd dat hij dacht te zijn ontgroeid, en achter zijn 
oogleden flikkert het: een bijna stroboscopische trilling die 
heel geleidelijk vertraagt, verandert in geel licht dat steeds on-
derbroken wordt door twee momenten donker, als de benen 
van passanten die een lage zon blokkeren.
 ‘Luis Martín Murillo,’ zegt een stem die achter Issa’s borst-
been begint en met elk woord aan kracht lijkt te winnen, ‘hield 
van heel bepaalde dingen. Van kweeperen, hield hij. Van pan-
talons met rechte pijpen, zwarte tabak en de morcilla van één 
enkele slager. Het schijnt dat hij van grote afstand aan de kleur 
kon zien welk merk brandy iemand dronk...’
 En terwijl hij praat gebeurt een wonder: zijn zoontje houdt 
op met krijsen, snikt een paar keer en wordt stil. Als Issa in 
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zijn armen kijkt staren grote kalme ogen schijnbaar door hem 
heen naar het plafond, de zolder, de lucht boven het dak. Heel 
geleidelijk – zoals je een boek sluit dat je hart gestolen heeft – 
vallen Nadims ogen dicht. In de deuropening staat Kim. Haar 
onderlip trilt.
 ‘Wat heb je gedaan?’ fluistert ze.
 Voorzichtig laat hij het slapende lijfje los. De jongen draait 
zich op zijn zij en trekt zijn benen op, waarna Issa het dekbed 
over hem heen legt. In de deuropening luisteren Kim en hij een 
tijdje naar de trage ademhaling, wachtend op de hikjes die een 
huilbui aankondigen, maar Nadim slaapt en blijft slapen.
 Kim doucht, de zon draait naar de voorkant van het huis en 
aan de keukentafel tikt Issa de eerste zinnen van een verhaal. 
Hij is hier onlangs mee begonnen. Soms schrijft hij als hij uit 
zijn werk komt en nog te veel onrust in zich heeft om naar bed 
te gaan, soms juist in de ochtend. Niet meer dan een half uur 
per dag: wat tijd om in stilte woorden te schikken, vast te leg-
gen door het plaatsen van een punt. Zijn werelden zijn klein 
en overzichtelijk, met aandacht ingericht en mijlen bij die van 
hemzelf vandaan.
 Pas tegen tienen klinkt er gemompel, boven. Issa treft de 
jongen met een glimlach in zijn bedje aan, starend naar de 
kleurige dierenplakkers en lichtgevende sterren op het pla-
fond.
 ‘Kom,’ zegt hij, en tilt Nadim uit bed. In de keuken houdt hij 
zijn zoon voor de ingelijste foto waarnaar hij al die maanden 
niet heeft kunnen kijken, en drukt het puntje van zijn wijsvin-
ger tegen het glas.
 ‘Die meneer naast papa,’ zegt hij in een kleine warme oor-
schelp, ‘heet Gijs. Door hem weet ik wie Luis Martín was, 
omdat Gijs verkering met zijn dochter had. Dat was in Span-
je, lang voor jij geboren werd; zelfs voordat ik mama kende. 
Luis Martín betaalde zijn barrekeningen op tijd en geloofde in  
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gepoetste schoenen. Hij was castizo. Dat betekent old school.’
 ‘Old school,’ zegt Nadim.
 Op de foto grijnzen Gijs en Issa zo breed dat het glas onder 
spanning lijkt te staan: twee jonge mannen aan een tafel vol 
glazen op een avond zonder eind. Issa probeert zich de einde-
loosheid van alles te herinneren, en even voelt hij weer die arm 
over zijn schouder, de kracht die van zijn vriend uitging. Tot 
zijn verbazing is het nu zijn jonge zelf die hem dwingt om weg 
te kijken: een dubbelganger met een bijna onherkenbaar bin-
nenwerk.



Het verzetten van de klok
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Café Restaurant Kapitein Zeppos zat in een halfoverdek-
te steeg in het oudste deel van het centrum. Wie er binnen-
ging wachtten plafondventilatoren, betegelde tafels en lam-
briseringen van donker hout met geslepen spiegels erboven. 
Als Jacques Brel vijfentwintig jaar later geboren was, zou hij 
hier een Caporal gerookt kunnen hebben terwijl hij de eerste 
woorden van Jojo op een viltje schreef. Het bedienend perso-
neel leek zich hiervan bewust, en draaide zijn diensten met in-
getogen trots, gesteven overhemd en op glimmende schoenen.
 Uit het zicht van de gasten heerste dezelfde slijtage die alle 
Amsterdamse horeca in de jaren ’90 leek aan te tasten: werk-
banken met falende ventilatoren, doorhangende fineerplan-
ken met sausvlekken tegen de onderkant en een inloopkoe-
ling die op de vreemdste momenten uit zichzelf opensprong 
en daarom met een houten lepel door de handgreep gesloten 
moest worden.
 Tijdens zijn eerste maanden als afwasser ging Issa na iedere 
dienst langs in het kantoor op de eerste verdieping, om de ei-
genaar van Zeppos te smeken hem te laten doorstromen naar 
de bar. Bob leunde dan achterover in zijn bureaustoel zoals hij 
machtige mannen moest hebben zien doen, en nam Issa een 
beetje scheel op, turend over de loop van zijn sigaar. Achter 
de bar werkten mannen met verzorgd haar en brede kaken, die 
filterloze sigaretten rookten en wier zwarte stropdassen tus-
sen de tweede en derde knoop hun witte overhemden in dook. 
Bier werd getapt zonder dat ze ooit de rand van een glas aan-
raakten; koffie kreeg de gast met de lepel rechts, suiker en 
melk op respectievelijk tien en twaalf uur op de schotel. Issa 
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was negentien en oogde jonger. Zijn ooit witte All Stars zaten 
onder de sausvlekken en zijn dichte krullen waren met geen 
enkel soort gel tegen zijn hoofd te houden.
 ‘Nog niet,’ zei Bob steeds. ‘Houd je ogen open en leer zoveel 
mogelijk. Albert is een goeie. Als je met hém meeloopt krijg je 
je kans vanzelf.’
 Wanneer hij maar kon zat Issa aan de hoek van de bar om 
de bewegingen van de barman in zich op te slaan. Hij kocht 
een dienblad en oefende thuis tot hij van heup-, schouder-, en 
hoofdhoogte kon uitserveren; daarna leerde hij een flesje op 
het dienblad te openen zonder dat de andere drankjes gingen 
schuiven. Hoewel hij twee avonden in de afwas werkte en vijf 
dagen per week psychologie studeerde, zouden hem van zijn 
studie slechts een handvol beelden bijblijven: hard kunstlicht 
op formica klapbankjes, dubbelbrede rolstoelvriendelijke deu-
ren bij de ingang van de collegezalen en schijtbruine koffiebe-
kers van een plastic dat bij de minste warmte zijn vorm ver-
loor. In de vloer van Zeppos kende hij elke nerf van de versleten 
planken, hij zou blind de juiste fles van het whiskyschap kun-
nen pakken en wist met welke nare afkorting vaste gasten op de 
poflijst stonden.
 Als hij niet hoefde te werken dwaalde Issa meestal door 
de stad tot het sluitingstijd was, om daarna de barmannen 
te helpen met opruimen. Baruch en Albert leken altijd blij 
om hem te zien, en plaagden hem tot hij pijn in zijn zij had 
van het lachen. Hij mocht de tapkast schoonmaken en dronk 
mee aan de stamtafel terwijl de anderen de kas opmaakten; 
daarna wachtten ze samen tot er op de poort werd geklopt 
door personeel van zaken in de buurt, al dan niet met een 
fles van het een of ander. Na drie uur ’s nachts mocht Issa 
de drankjes maken. De barmannen zeiden dat hij een goeie 
zou worden en de meisjes uit de omliggende kroegen zeiden 
dat hij een schat was. Aangeschoten handen gingen door 
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zijn haar, maar barmeisjes gingen altijd met barmannen mee 
naar huis.
 Uiteindelijk brak Bob onder Issa’s gezeur. Net twintig was 
hij toen hij zijn eerste bardienst draaide na een doorwaakte 
nacht waarin hij geprobeerd had alle prijzen en kassacodes 
uit zijn hoofd te leren. Te vroeg en op veel te nieuwe schoenen 
bond hij zijn sloof om, waarna hij alles wat hij inmiddels had 
afgekeken tegelijkertijd probeerde te laten zien. Na een half-
uur pakte Baruch hem bij de schouders en drukte hem als een 
Legomannetje op een barkruk.
 ‘Jongeman,’ zei hij, en sjoelde een pakje Lucky Strikes over 
de bar. Hij zette er een Zippo naast. ‘Rook. Er zijn nog niet 
eens gasten.’
 Die avond brak Issa verschrikkelijk veel glas. Pas bij het slui-
ten van de deuren, onder het tl-licht dat gasten eraan moest 
herinneren dat er zoiets als een ochtend zou komen, besef-
te Issa dat hij sinds een staand ontbijt niets gegeten had. Ba-
ruch had op zijn behoefte geanticipeerd door de frituur in de 
keuken aan te zetten; achter een berg bitterballen dronken ze 
whisky tot de schoonmakers binnenkwamen. Issa’s herhaalde 
excuses voor het glaswerk en de vier verpeste rekeningen op 
het drukst van de avond wuifde zijn collega weg alsof het een 
ander in een ver verleden overkomen was.
 Issa’s maandenlange gestuntel moet pijn hebben gedaan 
aan de ogen van de baas, maar Bob was niet hard genoeg om 
water over zijn verlangen te gooien. Na drie functioneringsge-
sprekken en twee laatste kansen kwam er een voorlopig nul-
urencontract; er werd een nieuwe afwasser aangenomen. Nu 
Issa een strijkplank gekocht had zag hij er minder verfrom-
meld uit, hij maakte bijna geen fouten meer met hoofdrekenen 
en zo werd het juli: te warm en stil in de stad.
 Elke dag van de zomer werkte Issa met Albert, die schijn-
baar geen behoefte aan vakanties had. Albert was de oud-
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ste van het stel, een vriendelijke maar stille Indische man 
die hem alle ruimte gaf om het vak onder de knie te krijgen. 
Omdat de kroegen in de buurt met zomerteams werkten 
kwam er na sluitingstijd niemand meer langs, en zo dron-
ken ze nachtenlang samen op een bankje in de steeg, terwijl 
een reep sterrenhemel nagloeide boven hun hoofd. Horeca-
mensen volgden een andere klok, en Issa was betoverd door 
zijn nieuwe leven, door het harde werk en de vrijheid van 
boodschappen doen in verlaten winkels na een doorgehaalde 
nacht.
 Toen september in zicht kwam en de laatste collega’s te-
rugkeerden van vakantie, dook er een nieuwe naam in hun ge-
sprekken op. Na een jaar in Madrid gewoond te hebben, zou 
ene Gijs in Zeppos hoofdbarkeeper worden. Omdat Issa nog 
nooit van een hoofdbarkeeper had gehoord, begreep hij met-
een dat deze Gijs een mythisch wezen moest zijn. Iemand die 
beter kon roken dan Baruch en onverstoorbaarder was dan 
Albert. Hij probeerde zich de perfecte barman voor te stellen 
en zag daardoor op welke punten hijzelf tekortschoot. Al snel 
nam Issa ook grote bestellingen zonder schrijfblokje op, waar-
na hij alle drankjes van zo’n tafel bij de juiste gast kon zetten. 
Hij kocht een dure kurkentrekker en een zilveren aansteker, en 
nam sloven mee naar huis omdat de stomerij ze niet strak ge-
noeg afleverde. De avonden werden drukker zonder dat Issa 
meer fouten ging maken; toen Baruch ontslag nam draaide hij 
opeens zoveel diensten dat hij zijn eigen spoor in het vlonder 
achter de bar begon te slijten.
 Op een zondagochtend aan het begin van de herfst fietste 
Issa de steeg in en ontdekte dat de deuren van de zaak open 
waren en het terras al buiten stond. Asbak, lunchkaart, peper 
en zout waren in steeds dezelfde opstelling in het midden van 
de tafels geplaatst.
 Door de spoelkeuken sloop hij het café in, waar een brede 
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baan zonlicht via de ramen van de overburen binnenviel, een 
kringel rook opsteeg uit een asbak op de bar, en Tom Waits In-
nocent When You Dream zong.
 Gijs – dit moest Gijs zijn – las staand de krant, met zijn vuis-
ten op de bar aan weerszijden van het papier. Hij droeg een 
korenblauw overhemd met gouden manchetknopen en een 
zwarte pantalon die ijzingwekkend scherp gesteven was. Tot 
een strook gevouwen lag zijn sloof over zijn schouder. Na een 
paar tellen sloeg Gijs de krant dicht en trok als was het een re-
volver de nietmachine tevoorschijn, waarmee hij op gelijke af-
stand vier nietjes in de kantlijn schoot.
 ‘Issa?’ zei hij zonder op te kijken.
 ‘The one and only,’ zei Issa, en bedacht dat alleen een sukkel 
zoiets zou zeggen. Gijs schikte de krant in de stapel tijdschrif-
ten en glimlachte naar hem, waarbij zijn bruine Aziatisch aan-
doende ogen glommen. Door zijn fijne neus, brede kaken en 
sterke kin had hij een onplaatsbaar, maar heel succesvol sa-
mengeraapt gezicht. Zijn stem, die een octaaf hoger was dan 
Issa had verwacht, gaf zijn woorden een opgeruimde luchtig-
heid mee.
 ‘In ieder geval de enige Issa die ik ken. Waar komt die naam 
vandaan?’
 Issa knoopte zijn sloof om, besefte dat die van Gijs nog over 
zijn schouder hing en maakte hem weer los. ‘Zijn de leidingen 
gespoeld?’
 Gijs knikte.
 ‘Heb je de kassalade al?’
 ‘Ja.’
 Issa keek om zich heen. De spiegels glommen, de stoelen 
stonden in strak gelid om hun tafels, en op elke tafel wachtten 
net als buiten asbak, lunchkaart, peper en zout op exact dezelf-
de plek. Iemand had de minder courante flessen van de hoge 
plank achter de bar gehaald, afgestoft en teruggezet. Nu ston-
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den ze oplopend van goedkope sherry tot de oudste ruby port.
 ‘Espresso?’ zei Gijs.
 Issa’s oog viel op de koffiemachine, die schitterde alsof hij 
van binnenuit verlicht werd. De kopjes en theeglazen die door 
de afwassers altijd op het warmhoudrooster werden gekwakt 
waren gesorteerd, en op het werkblad naast de machine was 
de bonenmolen van links naar rechts verplaatst. Een halve 
cirkel van in maat oplopende schotels wachtte als publiek in 
een arena. Gijs nam zijn plek in. Hij tilde twee kopjes van het 
warmhoudrek, plaatste ze onder de zetgroepen en liet ze vol-
lopen met heet water. Daarna vulde hij twee dubbele pistons 
met koffie uit de molen, die hij uitzette toen er genoeg gemalen 
was, in plaats van het reservoir vol te laten lopen. Hij stamp-
te de koffie aan door alleen het gewicht van de stamper erop 
te laten rusten, en zette hem terug op een kennelijk daarvoor 
bedoeld stalen schoteltje dat Issa nog nooit gezien had. Met 
de muis van zijn hand veegde Gijs het overtollige gruis van de 
rand van de pistons voor hij ze in de zetgroepen klemde. Hij 
goot het hete water uit de kopjes, drukte op start en even la-
ter op stop, terwijl de andere barkeepers hiervoor de automa-
tische doseringsknop gebruikten. Toen hij zich naar Issa toe 
draaide hield hij zijn schotel zo vast dat het kopje met het oor 
de goede kant op stond. Op de schotel lag suiker noch een le-
pel. Issa keek naar de doos met suikerzakjes die naast het ap-
paraat stond, maar Gijs schudde zijn hoofd en zei: ‘Dat wil je 
niet. De enige koffie waar suiker bij moet, is vieze koffie.’
 Gijs’ handelingen volgden steevast de kortste of meest lo-
gische weg. Toen het die avond onverwacht zo druk werd dat 
de condens van het plafond drupte, was het alsof hij en Issa 
dansten. Iedereen kreeg wat hij besteld had, alles bleef schoon 
en alle drank werd aangevuld; Issa hoefde zijn hand maar uit 
te steken of Gijs legde de fles die hij nodig had erin. Om mid-
dernacht haalde Gijs twee shotglazen uit de vriezer, waar hij 
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Stolichnaya in schonk. Hij drukte een van de drankjes in Issa’s 
hand en tikte het zachtjes aan met de bodem van het zijne.
 ‘Niet slecht,’ zei hij, en knipoogde. Er zat geen spatje op zijn 
overhemd.
 Om niet te hoeven blozen zei Issa: ‘Heb je die glazen nou 
vanmiddag al koud gezet? Voordat je wist dat het druk ging 
worden?’
 Gijs stapte voor hem langs om een gast te helpen die Issa 
door zijn korte moment van triomf niet had zien aankomen.
 ‘Luis Martín,’ zei Gijs nadat hij de bestelling had afgere-
kend, ‘had altijd glazen in het vriesvak.’ Hij verving de jenever-
fles waar Issa het laatste maatje uit had geschonken en mikte 
de oude met het bevredigende geluid van verpulverend glas in 
de bak onder de bar. ‘Je weet nooit wie er langskomt. En wat ga 
je doen? Je gasten lauwe wodka voorzetten?’ Met opgetrokken 
wenkbrauwen keek hij Issa aan.
 ‘Precies,’ zei Gijs. Hij drukte een schone asbak in Issa’s 
hand en knikte in de richting van een kettingrokend viertje. 
‘Tafel dertien heeft een nieuwe asbak nodig. Ga jij even?’
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De herfst was warm. Elke avond hadden Gijs en Issa grote 
moeite het terras leeg te krijgen omdat de Amsterdammer 
zich er vastzoog alsof het de laatste zomerdag op aarde was. 
Na sluitingstijd hing de kapstok vol vergeten jassen. Op een 
donderdagnacht in oktober wachtte Issa in de steeg op Gijs, 
die de omzet in de kluis op het kantoor legde. Tijdens de nazit 
was de hemel betrokken, en nu hing een fijne regen als spinrag 
onder de lantaarns. Boven Issa’s hoofd verdampten de drup-
peltjes sissend op de neonletters van het uithangbord.
 Het plan was om naar De Buurvrouw te gaan, een nacht-
café een paar stegen verderop, en daar te drinken tot hun fooi 
op was. Toen Gijs naar buiten kwam had hij een getailleerd 
witleren jasje aan, met een wijde suède kraag waarvan de pun-
ten tot halverwege de schouders vielen. Het had opgestikte 
borstzakken en ouderwetse splitten aan de zijkant.
 ‘Wat heb jij nou aan?’
 Het leek erop dat Gijs even stilstond bij de omvang van Is-
sa’s onwetendheid, bij de hoeveelheid werk die nog voor hem 
lag. Hij schudde zijn schouders en strekte zijn armen, waarbij 
de mouwen van het jasje tot halverwege zijn onderarmen op-
trokken. Misschien was het hem iets te klein.
 ‘Dit jasje,’ zei Gijs terwijl hij de sleutel van Zeppos aan zijn 
sleutelbos klikte en naar zijn fiets liep, ‘is van Luis Martín ge-
weest.’
 Het moment om te vragen wie die Martín eigenlijk was 
moest ergens in de voorgaande weken zijn voorbijgegaan, en 
Issa begon te denken dat een kennelijk cruciale figuur uit de 
recente geschiedenis aan zijn aandacht was ontsnapt. Uit de 
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bijna continue stroom oneliners die zijn collega over de Span-
jaard vertelde, bleek dat Gijs zowel van Martín gehouden, als 
om hem gelachen had. Van hoe hij ijsblokjes in een glas deed 
(met een ijstang die hij uit Madrid had meegenomen) tot hoe 
hij gasten de rekening presenteerde (gevouwen en altijd be-
dekt met het juiste aantal pepermuntjes): het scheen allemaal 
van Luis te komen.
 ‘Hoer,’ zei Issa, toen hij zag dat het voorwiel uit zijn fiets ge-
jat was.
 Op zijn antieke Burco kwam Gijs langszij gestept. Hij trok 
een wenkbrauw op en wreef zijn stang droog met de mouw 
van Luis Martíns jasje. ‘Vette pech, chico. Wil je op de staaf 
tussen mijn benen?’
 ‘Dank je,’ zei Issa. ‘Ik loop wel.’
 Al na een uurtje in De Buurvrouw was de fooi op. Issa keer-
de zijn envelop om boven de bar voor de laatste guldens. Na 
een rondje van het huis en eentje van collega’s die iets verder-
op aan de bar hingen stonden ze weer buiten. Omdat Issa in-
middels minder problemen had met het idee van Gijs’ stang, 
zoefde hij even later – best comfortabel – door de nacht. Het 
jasje bleek nog naar de vorige eigenaar te ruiken: Trussardi 
Uomo en de scherpe geur van zwarte tabak. Issa snuffelde aan 
de schouder en moest daar zelf om lachen.
 ‘Gitanes?’ vroeg hij.
 Gijs’ voorhoofd glom van de motregen terwijl ze de verla-
ten Dam overstaken. ‘Ducados. Een man als Martín zou toch 
niets anders roken? Zoals iedereen weet is blonde tabak voor 
vrouwen en adolescenten.’
 Issa lachte. Het paleis kaatste zijn lach terug. ‘Weet je waar 
we heen gaan? Is er een plan?’
 ‘Stukje kraakbeleving,’ zei Gijs, en trapte schijnbaar zonder 
om zich heen te kijken de Nieuwezijds Voorburgwal over. Bij 
de Spuistraat sloeg hij linksaf. ‘In het kader van je intreeweek.’
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 Issa’s intreeweek duurde nu al bijna een maand, en was door 
Gijs bedacht nadat Issa had verteld dat hij uit Vught kwam. In-
middels had hij plekken gezien waarvan hij het bestaan niet 
had vermoed, zaken waar je binnenkwam door op een zware 
deur te kloppen, en die bij daglicht onvindbaar bleken. Als een 
portier Gijs niet persoonlijk kende, dan noemde zijn collega 
een naam, of leek iets in zijn houding te communiceren dat hij 
absoluut moest worden toegelaten. Nog nooit waren ze gewei-
gerd.
 In de Spuistraat hield een viking zonder bijl de deur van 
een beschilderd kraakpand voor hen open. De gang was lang 
en donker en stonk naar hond. Pas toen ze langs een sche-
merlamp kwamen die tegen een van de zwartgekalkte muren 
leunde, zag Issa hoe hoog het plafond was, hoe mooi het pand 
moest zijn geweest. Zonder het jasje van Luis Martín, dat een 
paar passen voor hem fosforesceerde, zou hij zijn opgehouden 
met lopen uit angst tegen iets of iemand aan te stoten.
 Geleidelijk wenden Issa’s ogen aan het donker. Langs de 
wanden bleken oude bankstellen te staan met slapende, voor 
zich uit starende of zoenende mensen erop. Ze passeerden 
een kleine kamer waarin een man met rode dreadlocks, die al-
leen een groene legging en een leren heuptasje leek te dragen, 
als bezeten op een drumstel beukte. Twee meisjes in gebleekte 
spijkerbroeken en bh’s dansten als bosjesmannen op de loslig-
gende tapijttegels. Issa bleef even staan kijken naar een van de 
meisjes, wier borsten elk moment uit hun beugel beloofden te 
klappen. Toen hij weer naast zich keek had Gijs twee flesjes 
bier vast, waarvan hij er een aan Issa gaf. Het bruine glas bleek 
warmer dan zijn hand.
 ‘Lauw bier?’
 Gijs drukte zijn heupen naar voren, stak een hand in zijn 
zak en knikte voor hij zijn flesje aan zijn lippen zette. ‘Lauw 
bier. Botella way.’
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 Lachend nam Issa een slok. Hij vroeg zich net af hoe lang 
het zou duren voor de mensen door zouden krijgen dat ze 
insluipers waren, toen een dikke man met een ravenzwarte 
baard achter Gijs verscheen, zijn armen om hem heen sloeg en 
hem als een jonge boom uit de grond trok.
 ‘Brian,’ zei Gijs zonder om te kijken. ‘Dit is mijn vriend Is-
sa.’
 Nadat Brian zijn last had teruggepoot kreeg Issa een hand. 
Korte vingers sloten zich om de zijne als de klemmen waar-
mee steigerbuizen aan elkaar verbonden worden. Brian ver-
hoogde de druk nog wat en hield het geheel op spanning ter-
wijl hij in Issa’s ogen tuurde. Omdat zijn gezicht omgeven was 
door zwarte krullen leek het met de muren van de ruimte te 
vervloeien.
 ‘Goed je te zien,’ zei Brian met de strijdbaarheid van een 
partizanenleider wiens troepen Issa kwam versterken. ‘Een 
vriend van Gijs is een vriend van mij.’
 Brian legde een arm over Issa’s schouders en pakte met zijn 
vrije hand de mouw van Gijs’ jasje beet. Bijna teder leidde hij 
hen rond. Ze passeerden een aantal voormalige stijlkamers 
waar steeds andere muziek gedraaid werd. Soms dansten er 
mensen, maar de meesten leken vooral heen en weer te lopen. 
Een zwaar opgemaakt meisje van een jaar of acht gleed voor-
bij op rolschaatsen en staarde Issa aan. Toen hij haar nakeek 
likte ze over haar tanden en wierp hem een handkus toe. Er 
was iets mis met haar gezicht.
 ‘Dwerg,’ zei Gijs, die naast hem was komen lopen.
 Steeds waren er mensen die Brian aanschoten, waarna Gijs 
en Issa weer voorgesteld werden. Als de diverse internationale 
crusties er al van opkeken twee conservatief geklede jongens 
in hun grot tegen te komen, lieten ze het niet merken. Brian 
schipperde hen een balzaal in, waarvan de vloer op meerdere 
plekken opgebroken was; rond de gaten stonden dranghekken, 
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omwikkeld met roodwit afzetlint. Aan een kristalloze luchter 
in het midden van de zaal hingen tientallen schoenenparen – 
de meeste kistjes – met aaneengeknoopte veters. Het einddoel 
van Brians rondleiding bleek een lange bar gemaakt van ver-
schillende soorten deuren met de klink er nog aan, waarachter 
een barvrouw in haar eentje werkte. Door de drukte viel Issa 
aanvankelijk alleen haar politiepet op; toen ze dichterbij kwa-
men zag hij dat haar bovenlijf naakt was. Ze had kleine, bij-
na gespierd ogende borsten, en droeg een gereedschapsgordel 
op een halverwege de bovenbenen afgeknipte spijkerbroek. 
Uit de sleuven waarin drevel en potlood hoorden, staken een 
aansteker en een flesopener. Niemand leek erg op te kijken 
van haar werktenue. Brian tilde zijn arm van Issa’s schouder – 
waardoor hij het gevoel kreeg op te stijgen – en leunde over een 
deur om de barvrouw een hand te geven, die ze kort en stevig 
schudde. Ze tuitte volle, gebarsten lippen en keek Gijs en Issa 
streng aan.
 ‘Julie,’ zei Brian. ‘Deze jongens mogen nergens voor beta-
len.’
 Ze knikte kort en liep weg om iemand op de hoek van de bar 
te helpen. Opeens had Brian hen verlaten. Issa keek naar Julie 
en daarna weer naar Gijs, die net het laatste restje van zijn bier 
achteroversloeg.
 ‘Wat drinken we?’ zei Gijs.
 Issa haalde zijn schouders op en dacht aan zijn college func-
tieleer, dat over een uur of vier moest beginnen. Op een door-
hangende plank achter de bar stond een rij etiketloze groene 
flessen, waarop in witte stift een omcirkelde A getekend was. 
De transparante vloeistof leek – als in sneeuwbollen – duizen-
den vlokjes te bevatten, die het spaarzame licht van de zaal op 
een bijna psychedelische manier braken.
 ‘Een uitstekend plan,’ zei Gijs.
 ‘O jee,’ zei Issa.
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 De barvrouw kwam hun kant weer op. Onder het lopen 
diepte ze een zak shag uit de spijkerbuidel van haar schort 
op waarvan ze zonder naar haar handen te kijken een siga-
ret draaide. Gijs leunde naar haar toe, wees naar de flessen en 
zei iets in haar oor. Ze draaide zich om en pakte er een van de 
plank. Onder haar lichte huid zetten haar rugspieren op; een 
diepe schaduw leidde van haar nek naar de band van het spij-
kerschort.
 Gijs porde Issa in zijn zij. ‘Je kwijlt.’
 Met de rug van zijn hand depte Issa zijn kin. Het bleek niet 
nodig. Even later zaten ze met hun fles en twee plastic bekers 
op een tree halverwege een brede trap die de zaal met een don-
kere bovenverdieping verbond. Issa had zijn rug naar de bar 
gekeerd om niet de hele tijd naar Julie te hoeven staren, en 
merkte pas toen de fles – waarin een soort jenever met een 
zoute bijsmaak zat – half leeg was, dat Brian nu haar plaats 
had ingenomen. Het werd al snel gemakkelijk te geloven dat hij 
haar gedroomd had.
 Een bandje, waarvan de leden zó donker gekleed gingen 
dat Issa hen niet had zien opkomen, barstte los op het podi-
um. Schijnbaar vanuit het hele gebouw kwamen mensen toe-
gestroomd en binnen de kortste keren was de vloer veranderd 
in een matzwarte massa waarin alleen het wit van handen en 
gezichten oplichtte.
 Voor hij erover kon nadenken stond Issa al. ‘Kom op.’
 Gijs leunde achterover en zette zijn ellebogen op de tree 
achter zich. Met bijna gesloten ogen schudde hij zijn hoofd. 
Een grijns omcirkelde zijn mond, en begon lichtjes aan de rest 
van zijn gezicht te trekken.
 Dat Issa die punkmuziek nooit een kans gegeven had, leek 
opeens zo vreselijk jammer. Springen moest hij, en iedereen 
die binnen handbereik kwam kreeg van hem te horen hoe 
goed het bandje was. Eens in de zoveel tijd keek hij naar de 
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trap, waar Gijs’ jasje als een baken vlamde. Het bandje deed er 
nog een schepje bovenop, een grote hand gaf het hele poppen-
huis een zwiep en het volgende moment zat Issa in het strooi-
licht van de ochtendzon, uitkijkend over het daklandschap van 
Amsterdam. Zijn adem kolkte voor hem uit, hij had kramp in 
zijn kaken en het leek alsof er slingers aan de binnenkant van 
zijn wangen hingen. Over zijn schouders lag het jasje van Luis 
Martín.
 Om hem heen praatten en rookten krakers in kluitjes op het 
platte dak. Een matras dat over een daklicht lag bood slaap-
plaats aan minstens vier personen. Naast Issa zat een meisje 
met stekeltjes en een neusring, dat de onderste helft van haar 
gezicht in een grijze coltrui verborg. Hij kende haar ergens 
van.
 ‘Issa,’ zei Gijs, die plotseling voor hem stond. ‘Zeg jij die 
mevrouw eens netjes gedag, dan gaan we een eitje eten.’
 Het meisje glimlachte als een babysitter die veel te laat 
wordt afgelost en liep naar het matras, waar ze zich voorover 
tussen de anderen liet vallen en schijnbaar meteen sliep.
 ‘Dag mevrouw,’ zei Issa.
 Gijs en hij daalden een heleboel trappen af, en een onde-
finieerbare hoeveelheid tijd later stonden ze op de stoep van 
de Spuistraat te kijken naar de beginnende drukte van de dag. 
Gijs tilde fietsen weg tot hij de zijne bevrijd had, haalde hem 
van het slot en reed voor. Net als gisteren stapte Issa op de 
stang, de bizarre werkelijkheid van een ochtendcollege func-
tieleer onderzoekend te midden van de wattenbollen in zijn 
hoofd.
 Het centrum in de vroegte: nevel tussen de beletages, de 
geuren van koude patat, pis, vuilnis en gemorst bier die bij-
na voelbaar hechtten aan zijn huid. Gijs fietste naar de Munt, 
reed de Staalstraat door en rondde de Stopera. Door de lage 
zon wisselden warmte en koele schaduw elkaar af. Issa sloot 
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zijn ogen, ging op in de wrijving van de lucht over zijn wan-
gen. Rammelende fietsspatborden klonken, werden over-
stemd door het krijsen van een tram in de Amstelstraat. Toen 
hij zijn ogen weer opende waren ze aan de oostkant van de ri-
vier, waar het naar zoet water rook. Een stad, dacht Issa terwijl 
hij ging verzitten om een slapend been te ontzien, moest een 
rivier hebben.
 ‘Ik dacht dat je naar huis gegaan was,’ zei hij. ‘Daarnet.’
 ‘Natuurlijk niet. Ik had een gesprekje op de schoorsteen 
achter jullie.’
 ‘Was ze leuk?’
 Gijs lachte. ‘Zeker.’
 ‘Waarom ben je dan met mij, nu?’
 ‘Omdat de vriend voor het meissie gaat.’
 ‘Je hebt haar nummer?’
 ‘En omdat ik haar nummer heb.’
 Gijs woonde op de begane grond van een roodstenen pand 
in de Derde Oosterparkstraat, waar het absolute minimum 
aan inrichting de hoge ruimte een verlaten gevoel gaf. Issa 
schudde Luis Martíns jasje van zijn schouders en liet het op 
een bank vallen die al het comfort van een grafzerk uitstraal-
de. Zonder een woord te zeggen tilde Gijs het met bijna ritu-
ele aandacht op, en hing het over een knaapje in de gang voor-
dat hij in de open keuken herrie ging maken met eieren, een 
garde en een bekken. Over de grenen vloer liep Issa naar de 
slaapkamer aan de achterkant van het huis, die door glazen 
deuren van de rest van de woning gescheiden werd. Hij trof 
er een twijfelaar op wielen, een grijsemaillen gaskachel en een 
kledingkast van ongelakt plaatmateriaal. De wandbrede kast 
achter het bed leek alleen gebonden boeken te bevatten. Hoe-
wel er sporen van leven waren – een opengeslagen exemplaar 
van Coetzees In the Heart of the Country, een halfvol waterglas 
en een toegevouwen bril op het nachtkastje – kwam ook deze 
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ruimte verlaten op hem over. Alsof de bewoner na een lucht-
alarm gevlucht was en er niet in was geslaagd terug te keren.
 De openslaande deuren in de achtergevel brachten Issa op 
een veranda die uitzag op een door drie schuttingen begrens-
de wildernis. In het midden van de overwoekerde tuin stonden 
een halfvergane houten tafel en de skeletten van vier verschil-
lende stoelen. Door de ochtendzon werd op al die achterstal-
ligheid goud gegoten.
 Issa deed zijn schoenen uit en liet zich op een tree van de ve-
randa zakken. Het hout voelde zacht aan; toen hij zijn duimna-
gel ertegen drukte, bleef er een deuk in achter. Issa kneep met 
zijn ogen tegen het felle licht en werd verrast door een herin-
nering aan de vervallen villa in het Kapellenbos in Vught. Toen 
hij klein was verbood zijn moeder hem erheen te gaan, maar 
de plek was onweerstaanbaar gebleken. In de tuin die bij de 
villa hoorde stond een eik die de hemel leek te stutten; voor het 
omspannen van de stam had je minstens vier vriendjes nodig. 
Het was Issa nooit gelukt.
 Hij boog voorover, plukte een grashalm tussen de brandne-
tels vandaan en stak hem in zijn mond. Achter de huizen aan 
de overkant klonk het slijpen en bonken van een vertragende 
trein, dat voor Issa een botdiepe vermoeidheid met zich mee-
bracht. Zijn hele jeugd was hij bij het geluid van treinen inge-
slapen, hoewel ze nooit afremden ter hoogte van de nieuw-
bouwwijk waar hij met zijn moeder woonde. Wanneer hij aan 
het rijtjeshuis in Klein Brabant dacht verscheen als eerste de 
open trap in de woonkamer: een stalen wentelaar met don-
kerhouten treden, die door een rekenfout van de aannemer 
te hoog was uitgevallen. Op de eerste verdieping was dit pro-
bleem opgelost door twee dalende treden toe te voegen, wat 
kennelijk voordeliger was dan voor een hele wijk nieuwe trap-
pen bestellen. Issa’s moeder had zich niet met de andere huur-
ders verenigd om te klagen over deze en andere bouwfouten, 
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zoals schuiframen die niet open konden, verzakte terrassen en 
dakgoten die zo waren opgehangen dat de minste westenwind 
er al klaaglijke noten op blies. Een loodgieter die om de hoek 
woonde had zijn goot met succes aangepast en wilde hetzelfde 
voor Issa’s moeder doen, maar ze had zijn aanbod afgewezen. 
Omdat ze geen hulp van ‘dat soort mannen’ nodig had, ween-
de hun huis bij storm alsof het was afgedreven van een groter 
geheel en besefte hoe reddeloos verloren het was. De kinde-
ren uit Klein Brabant werden op school ‘kampers’ genoemd, 
en de aanwezigheid van wielen onder zijn moeders huis zou 
een aantal van de gebreken goed verklaard hebben. Als kleuter 
droomde Issa er soms van een paard voor het huis te spannen 
en met de teugels in zijn handen op het kleine balkon plaats te 
nemen. Een klakken van zijn tong, en nummer 23 zou met bar-
stende voegen loskomen uit de rij, waarna hij met zijn moe-
der de wijde wereld in zou trekken. Als hij tegenwoordig over 
het huis droomde, dan liep het door een dijkbreuk onder water 
en zocht hij tussen de drijvende meubels naar haar tot de wa-
terspiegel het plafond bereikt had en hij moest ademen door 
zijn hoofd in de glazen kom van de plafonnière te steken. De 
droom eindigde altijd met Issa’s vertrek, wetend dat hij zijn 
moeder aan haar lot overliet; dat hij de tweede man geworden 
was die zich uit haar leven had weggestreept. De laatste tijd 
kon hij niet aan haar denken zonder overvallen te worden door 
een verstikkend schuldgevoel. Hoeveel weken was het alweer 
geleden dat hij haar gebeld had?
 De geur van gebakken ei met spek dreef voorbij. Issa trok 
zich aan een staander van de veranda overeind, en even later 
zaten Gijs en hij aan tafel. Het eten lukte niet erg. Tegenover 
Issa, op de zijkant van de kast boven het aanrecht, hing een fo-
to van een jonge vrouw. Ze had een vriendelijk gezicht en een 
bos donkerrode krullen.
 ‘Laura,’ zei Gijs. ‘Mijn ex. De dochter van Luis Martín.’
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 ‘Heb je ook een foto van hem?’
 ‘Van Luis? Nee.’
 ‘Jammer,’ zei Issa, over zijn kaken wrijvend. ‘Wat zat er in 
die fles, gisteren?’
 Gijs prikte een perfect gesneden vierkantje brood met ei op 
zijn vork, veegde het over wat losliggend eigeel en stak het in 
zijn mond. ‘Dat zal de goedkope sloper zijn geweest.’
 ‘De wat?’
 ‘Speed. Ken je Ketama?’
 Terwijl Issa het effect van de hasj uit zijn middelbareschool-
tijd probeerde te rijmen met wat hem vannacht was overko-
men stond Gijs op. Hij trok een cd uit een stalen kast naast 
de keuken en legde die in een matgrijze speler van een merk 
dat Issa nog nooit gezien had. Een tel later kwam er Flamenco 
uit de speakers. Het hoesje legde hij op tafel: De Aki a Ketama, 
stond erop. Met moeite at Issa een stukje ei terwijl achter hem, 
in de binnentuinen, kinderen schreeuwden om iemand die To-
by heette. Gijs liep naar de slaapkamer en kwam terug met de 
bril op zijn neus, waarvan de glazen zó dik waren dat Issa in de 
lach schoot.
 ‘Grappig?’ zei Gijs.
 ‘Ik wist niet dat je lenzen droeg.’
 ‘Min zes links en min vijfenhalf op rechts. Als ik ga slapen 
zonder te weten waar mijn bril is, ben ik de volgende ochtend 
verloren.’
 ‘Ben je dan niet visueel gehandicapt?’
 ‘Lach zolang je wilt, Brabander. Lach zolang je wilt.’
 Issa spoelde zijn eerste en enige hap weg met een glas wa-
ter dat Gijs voor hem neerzette, schoof het bord van zich af en 
staarde naar de tegels boven het aanrecht, naar de rijen pan-
nen, gardes en tangen die met vleeshaken aan een stang hin-
gen. Achter de hoge ramen aan de straatkant stonden twee 
mannen te praten. De een had korte dreadlocks, de ander een 
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kale schedel die even sterk glom als zijn grote zwarte zonne-
bril. Bij elk woord van de kale trilden de ruiten. Gijs volgde 
Issa’s blik.
 ‘Eigenaar van de coffeeshop,’ zei hij kauwend. ‘Rasta Moe-
tete.’
 ‘Rasta moet eten?’
 Hij lachte. ‘Precies.’
 Toen hij zijn boterhammen had weggewerkt stond Gijs op 
om koffie te zetten. Hij gaf Issa een klein aardewerken kopje 
waarin een paar druppels stroperige espresso hingen en liep 
de voordeur uit. Binnen vijf minuten was hij terug met een 
Volkskrant onder zijn arm en een plastic tas vol vleestomaten. 
Issa probeerde het deel van de krant dat hij kreeg toegeschoven 
te lezen, maar de letters bleven niet lang genoeg in zijn hoofd 
hangen om woorden te vormen. Over een loper zonlicht slof-
te hij terug naar de veranda, waar hij zijn schoenen uitdeed en 
met zijn benen over de verrotte rand bleef zitten terwijl om 
hem heen de rest van stadsdeel Oost ontwaakte. 




