
5 (uit Rennend door Beijing - Rennend door Zhongguancun) 

Dunhuang zocht voor driehonderd yuan aan dvd’s uit, goed voor vijfhonderd yuan netto 

winst, zelfs nog meer als hij de prijs van de pornofilms wat omhoog kon gooien. Hij voelde 

zich meteen alsof hij net uit de badkamer kwam, opgefrist en overal voor in. Geen wolkje 

meer aan de hoge hemel, het leven zou weer goed worden. Zo had hij zich bepaald niet 

gevoeld de eerste keer dat hij zonder Baoding op zoek was gegaan naar klanten. Toen was hij 

nog een beetje onzeker geweest, een beetje verlegen, en een beetje onwetend over hoe het 

allemaal moest. Het bleef uiteindelijk illegaal wat hij deed. Nu was het anders. Hij redde 

zichzelf nu al zo lang dat hij een dikke huid en flink wat levenservaring had gekregen, en 

illegale dvd’s verkopen was ik weet niet hoeveel keer legaler dan handel in valse papieren. 

Bovendien, het belangrijkste: hij was nu weer ondernemer. Hij begon een nieuw leven hier in 

Beijing, daar kwam het op neer. Hij was voor zichzelf bezig, prentte hij zich steeds in, zodat 

hij vol zou lopen met zelfvertrouwen. 

Xiaorong en hij vertrokken elke ochtend uit Furongli en dan scheidden hun wegen. 

Dunhuang had zijn eigen plan bedacht. Hij kon niet los hier en daar iets verkopen, met die 

guerrillamethode verdiende je hoogstens een zakcentje en je moest je ook nog de hele tijd 

verplaatsen. Je kon beter een vaste plek vinden en een vaste klantenkring opbouwen. Volgens 

zijn analyse waren er maar drie groepen die je als vaste klanten zou kunnen krijgen. Ten 

eerste studenten, die kinderen gaven geld uit zonder ook maar met hun ogen te knipperen. Die 

deden alles voor de kunst. Ten tweede kantoorpersoneel, het slag dat achter hun bureau een 

beetje de krant zit te lezen en hun nagels te vijlen om de verveling te verdrijven. Culturele 

types met een kantoorbaan hadden dat nog meer, die hadden veel aan hun hoofd en hadden 

altijd het gevoel dat het leven ze tekort had gedaan. Ze moesten films kijken om zich te 

verzoenen met het leven. Dat vonden ze boeiender dan met hun man of hun vrouw aan de 

gang gaan, en ze hoefden er niks van hun identiteit voor in te leveren. De derde groep waren 

yuppen en managers, die het zo druk hadden dat ze zelfs op de plee op de tijd moesten letten. 

Die hadden heel hard ontspanning nodig. ’s Avonds vielen ze met hun armen en benen wijd 

op de bank neer en dan wilden ze een goed verhaal. Geen boek – wie leest er nou nog 

boeken? – het moesten films zijn, fictiefilms, hoe groter de blockbuster hoe beter. 

Hollywoodfilms moesten het wezen, ze zouden nog het liefst hebben dat Spielberg er elke 

week een af kon leveren. 



De vraag was nu hoe hij die mensen aan de haak kon slaan en een langetermijnrelatie 

met ze op kon bouwen, zodat hij ze meteen ook dure porno kon verkopen. Het moest 

natuurlijk stukje bij beetje komen. Om geld te verdienen moest je allereerst geduld hebben, 

daarna pas kon je de snelheid wat opvoeren. Dat wist Dunhuang heel goed. 

De hele dag dacht hij na over hoe hij nog meer kon verdienen. Verkopen deed hij ook, 

hij deed zijn rugzak open bij de ingang van een supermarkt. Het voordeel van die plek was dat 

de mensen die met hun boodschappen de supermarkt uit kwamen behoorlijk wat kleingeld in 

hun zak hadden en er niet mee zaten het uit te geven. Bovendien waren de meeste 

voorbijgangers huisvrouwen, die wilden het liefste ontsnappen uit de sleur van het 

huishouden. Ze hielden van romantische films, hoe tranentrekkender hoe beter. Dus zodra 

Dunhuang ze om hem heen zag staan, ried hij ze de films aan met op de hoes een man en een 

vrouw die zoenden en in elkaars armen lagen. Deze is heel aangrijpend, in de bioscoop 

hadden ze aan twee handdoeken nog niet genoeg voor al hun tranen. Hij is zo treurig, je wilt 

je wel van kant maken als je hem gezien hebt. Exen leggen het weer bij als ze hem zien, 

gescheiden stellen willen weer hertrouwen. Als dat allemaal nog geen resultaat had, deed hij 

er nog een schepje bovenop: in de krant stond dat vooral werkende vrouwen en fulltime 

huisvrouwen deze film zullen waarderen. Het is balsem voor de romantische ziel, een bijbel 

voor het hart. Het is voor iedereen goed, of je nou problemen in de liefde hebt of problemen 

thuis of niet. Het standaardwoordenboek voor Chinese karakters kun je desnoods in de kast 

laten staan, maar deze film moet je beslist zien. Dit is meer dan alleen maar een film. 

Dunhuang gooide er alle mogelijke modewoorden doorheen, of het nou ergens op sloeg of 

niet. Als ze hun portemonnee maar trokken was het gelukt. Vrouwen waren best makkelijk te 

bewerken. Als je maar bereid was om de liefde boven het leven zelf te stellen, was de helft 

van het probleem eigenlijk al opgelost. 

De portemonnees van de mannen bij de ingang van de supermarkt waren daarentegen 

niet zo makkelijk open te krijgen. Zij gedroegen zich altijd als succesvolle zakenmannen voor 

wie illegale dvd’s beneden hun waardigheid waren. Dunhuang wist dat die kerels zich 

eigenlijk alleen maar een beetje geneerden. Als er niemand in de buurt was, lieten ze hun 

ogen even over die veelkleurige hoezen glijden. Met de precisie van een doelzoekende 

infraroodstraal kwamen ze exact uit bij de actrices met te weinig kleren aan. Die films 

haalden ze met één snelle blik uit de stapel. De mannelijke klanten moest je dus een beetje 

sturen, je moest ze geduldig bij de hand nemen. ‘Dag meneer’, sprak Dunhuang zo’n man dan 

aan. ‘Kijk er gerust even doorheen. Het zijn allemaal de nieuwste films, ik heb alles wat u 

wilt.’ Als ze dan dichterbij waren gekomen, mompelde Dunhuang bij zichzelf, maar wel zo 



luid dat hij zeker wist dat de klant het kon horen: ‘Die Amerikaanse en Europese zijn 

eigenlijk niet zo veel soeps. De Koreaanse en Japanse zijn veel beter, die hebben esthetiek.’ 

Die mannen deden dan meteen heel onschuldig, en vroegen zo langs hun neus weg: 

‘Heb je die dan? Laat eens kijken?’ 

‘Wilt u meer verhalende films of meer naturalistische?’ 

‘Hoe bedoel je?’ vroegen ze dan, op een toon alsof het ze niets kon schelen. 

‘Nou ja, een verhaal is misschien niet de moeite waard om vaker te bekijken’, zei 

Dunhuang dan. ‘Wie wil er nou de hele tijd elke keer hetzelfde verhaal zien? Maar 

naturalisme, dat is wat anders, dat komt veel dichterbij, dat begrijpt je nog beter dan jij jezelf. 

Elke keer dat je ernaar kijkt haal je er weer iets nieuws uit. Een goede film kun je wel honderd 

keer opnieuw kijken. Net als elke dag in de krant staat: dit past bij de menselijke aard, de 

geestelijke en lichamelijke gezondheid van de hedendaagse mens hebben er veel baat bij.’ Hij 

haalde alles uit de kast om de waarde van porno op te trekken tot het niveau van de ethiek en 

de morele principes van het dagelijks leven, om de gêne van die kerels te laten verdwijnen. 

Zeg nou zelf, nu lag het op het niveau van het ontwikkelen van geestelijke beschaving, dan 

was er toch niks beschamends of smerigs meer aan! 

‘Je weet het wel te brengen’, zeiden ze dan, en ze keken, nog steeds nonchalant, om 

zich heen. Ze zeiden niet dat ze iets wilden kopen en ook niet dat ze niks wilden kopen, maar 

zeiden: ‘Laat er anders eens een paar zien.’ 

Dunhuang trok een aantal films uit het vak van zijn rugzak, zo dat de helft van de 

afbeelding op de hoes te zien was. ‘Over de kwaliteit hoeft u zich geen zorgen te maken’, zei 

hij. ‘Als het niet goed is, mag u bij mij persoonlijk verhaal komen halen.’ Ze kwamen wat 

dichterbij, trokken er een of meer tussenuit waar ze misschien geïnteresseerd in waren en 

keken er eens naar. ‘Doe er maar twee, dan kan ik eens kijken of het wat is. Wat kosten ze?’ 

vroegen ze dan. 

‘Vijftien yuan’, zei Dunhuang. Als dat hun gezicht deed betrekken, vervolgde hij snel: 

‘Zulke goeie kwaliteit vind je niet zo snel. Ik zal u eerlijk zeggen: er zijn in heel Beijing maar 

een paar verkopers die dit hebben. Ergens anders kun je misschien voor drie yuan ook wel 

films krijgen, maar bij mij krijg je iets anders. Kijkt u anders zelf maar. Het gaat uiteindelijk 

om kwaliteit, die bepaalt of het in alle eerlijkheid goed kan zijn voor onze geestelijke en 

lichamelijke gezondheid.’ 

Dat ‘in alle eerlijkheid’ deed het hem. De meeste mannen die bleven staan om ‘zomaar 

even te kijken’ kochten wel een film of twee. Ze rekenden met een gerust geweten af. Hun 



gezicht was niet meer zo rood, hun hart klopte niet meer zo snel. Prachtig toch. Met één zo’n 

film kon je twee, drie keer zo veel verdienen als met een gewone. 

Toen hij ’s avonds zijn spullen inpakte, telde Dunhuang zijn geld. Die dag had hij 

honderdtwintig yuan verdiend, een voorspoedige start. De eerste keer dat hij er in zijn eentje 

op uit was gegaan om vervalste papieren te verkopen had hij maar tachtig verdiend. Hij was in 

zijn nopjes. Hij kocht een pond in sojasaus gebakken eendennek, die Xiaorong graag at, flink 

wat bier, bestelde ook nog een portie in rode peper gekookte vis om mee te nemen, en keerde 

in een juichstemming terug naar Furongli. Samen met Xiaorong vierde hij de start van zijn 

zelfstandige leven als dvd-verkoper. Hij was in zo’n goede bui dat hij zich helemaal liet gaan. 

Toen Xiaorong één en hijzelf vier bier op had, wilde hij nog verder drinken. Xiaorong wilde 

het niet hebben, ze was bang voor ongelukken als hij te veel zou drinken. Dunhuang dacht in 

zijn feeststemming niet na. ‘Ik drink er nog wel vier, stelt niks voor!’ zei hij. 

Xiaorong keek hem met grote ogen aan. Met haar hoofd scheef kluifde ze een 

eendennek af. 

‘Ik moet ervan naar de plee, maar voor de rest heb ik nog nooit last gehad van bier, ik 

mag doodvallen als ik lieg.’ 

Xiaorong smeet de eendennek op tafel. ‘Val dood dan! Je hebt me voorgelogen. Je zei 

dat je die avond alleen was blijven slapen omdat je dronken was!’ 

Dunhuang zette het glas dat hij aan zijn mond had gezet weer neer, dat smoesje was 

hij allang vergeten. Waarom hebben vrouwen ook zo’n goed geheugen? ‘Ik heb je niet 

voorgelogen, heus niet’, zei hij. ‘Ik was toen net vrijgekomen, ik was lichamelijk niet op m’n 

best. Ik was echt duizelig. Maar ik kan eigenlijk ook niet zeggen dat ik helemaal niet gelogen 

heb. Ik had niet kunnen blijven als ik niet gelogen had, en ik ben gebleven omdat ik je leuk 

vond.’ 

‘Donder op zeg. Alsof ik daarop zit te wachten.’ 

Ze was duidelijk wat toeschietelijker. Mooi zo, dacht Dunhuang tevreden bij zichzelf, 

te ijdel om de liefde te weerstaan. Hij pakte een nieuwe eendennek en bracht hem naar 

Xiaorongs lippen. ‘Ik vond je niet zomaar leuk,’ zei hij, terwijl hij zijn glas tegen het hare 

tikte, ‘het was liefde op het eerste gezicht.’ 

Xiaorong nam de eendennek gedwee van hem aan en begon met gebogen hoofd weer 

af en toe een hap te nemen. ‘Hou toch op met je liefde op het eerste gezicht’, hoorde 

Dunhuang haar mompelen. Hij lachte snaterend als een nog niet geslachte eend. ‘Proost! Op 

ons goede leven!’ 



Dunhuangs dvd-verkoop ging goed, hij verdiende bijna elke dag meer dan Xiaorong. 

Hij ondernam ook zelf actie: hij bood aan haar vijftig cent meer te betalen per dvd. Xiaorong 

sloeg dat af, maar hij deed het toch. Ook zorgde hij dat hij voor hij thuiskwam altijd wat platte 

broodjes, stoombroodjes en groente kocht. Tegen Xiaorong zei hij dat hij toch langs die 

winkels kwam, maar in zijn hart was hij bang dat hij haar tot last zou zijn. Nu had hij een 

gratis onderkomen, maar hij wist niet wanneer daar plotseling een einde aan zou komen. Nog 

belangrijker was dat hij niet wilde blijven vertrouwen op dit twijfelachtig onderkomen op 

basis van hun twijfelachtige relatie. De vijfde dag dat hij er in zijn eentje op uit was 

getrokken, kocht Dunhuang van het geld dat hij verdiend had een tweedehands Nokia. Hij 

belde Xiaorongs nummer: kent u ene Dunhuang? vroeg hij met krakerig verdraaide stem. Met 

wie spreek ik, vroeg Xiaorong, wat moet je van hem? Dit is de politie, zei Dunhuang, we 

hebben hem in hechtenis genomen op verdenking van de verkoop van dvd’s met 

pornografische inhoud. Xiaorong slaakte een geschrokken kreet en haar toon veranderde. 

Waar is hij, vroeg ze, u moet me vertellen waar hij is. Dunhuang kon zijn lachen niet meer 

houden, hij schaterde het uit. Xiaorong was even overdonderd voor ze zich hervond: 

Dunhuang, ben jij het? Natuurlijk, zei hij, ik heb een telefoon gekocht! Krijg de ziekte, schold 

ze, en hing op. Dunhuang stond nog steeds te lachen, hij vond het prachtig. ‘Voelt verrekte 

goed dat er iemand om me geeft, is het wel waard om voor opgesloten te worden!’ sms’te hij 

Xiaorong. ‘Maak je maar geen illusies, ik geef nauwelijks genoeg om mezelf, laat staan om 

jou’, sms’te ze terug. Maar Dunhuang had nog steeds een warm gevoel van binnen. Hij had de 

hele middag een grijns op z’n kop en liep iedereen die hij zag toe te lachen, de mensen wisten 

niet wat hun overkwam. 

De telefoon kwam al snel van pas. Hij stond bij de zuidpoort van de UP dvd’s te 

verkopen toen er twee studenten kwamen vragen of hij Lola rennt had. Dunhuang zocht in 

zijn tas en vond inderdaad een exemplaar. Hij had die film nog nooit gezien, had hem 

meegenomen omdat er een rennende vrouw met rood haar op de hoes stond. Het was een 

dynamisch plaatje, dat vond hij mooi. Hemelzijdank, zei de ene student, eindelijk hebben we 

’m gevonden. Shit, die goeie films zijn echt niet te vinden. Dunhuang zag opeens kansen. Is 

dit iets speciaals? vroeg hij. Natuurlijk, zei de andere student, dit is een klassieker, we zijn er 

allemaal naar op zoek. We hebben alle dvd-winkels hier in de buurt afgezocht, maar we 

konden hem nergens vinden. Heb je er nog meer? Onze hele klas is ernaar op zoek, de docent 

wil dat we er een analyse over schrijven. 

‘Hoeveel hebben jullie er nodig?’ 

‘Iets van twintig, dertig totaal.’ 



Dunhuangs hart klopte in zijn keel. Daar komen de centen, schatje! Snel vroeg hij of 

morgen te laat zou zijn, hij kon ze komen brengen. Geen probleem, zeiden de twee studenten, 

hoe eerder hoe beter, zij zouden ze voor de rest van de klas kopen. Ze wisselden 

telefoonnummers uit en de studenten zeiden dat ze Dunhuang de volgende dag na college 

zouden bellen. Dunhuang belde meteen Xiaorong, die toevallig net in de buurt was van de 

winkel waar ze haar dvd’s inkocht. Toen ze die avond thuiskwam had ze dertig exemplaren 

van Lola rennt bij zich. En toen de studenten Dunhuang de volgende dag belden, kochten ze 

inderdaad dertig stuks. 

In één keer dertig films verkocht! Dunhuang kon zijn geluk niet op, net als toen hij 

destijds een heel aantal bestellingen voor valse papieren had binnengehaald. De twee 

studenten waren al weggelopen, Dunhuang draaide zich om en rende achter ze aan: als ze in 

de toekomst nog eens films zochten, konden ze hem bellen. Als hij ze in voorraad had zou hij 

ze meteen komen brengen. Hij was bang dat ze zijn nummer meteen zouden vergeten, dus 

zocht hij papier om het op te schrijven en gaf ze het ze elk op een briefje. 

De ene student heette Huang van zijn familienaam, de andere Zhang, en ze belden 

Dunhuang daarna inderdaad een paar keer op. De eerste keer wilden ze Der Himmel über 

Berlin, de tweede keer twee verschillende versies van dezelfde film: Spring in a Small Town, 

de oude versie geregisseerd door Fei Mu, en Springtime in a Small Town, de nieuwe van Tian 

Zhuangzhuang. Allemaal voor het college Filmanalyse, van alle drie die films bij elkaar 

kochten ze totaal achtennegentig exemplaren. 
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Op de avond van de eenentwintigste dag kwam er een einde aan het gratis inwonen bij 

Xiaorong. Die avond was niet anders dan anders, het waaide alleen hard. In Beijing stond wel 

vaker een harde wind, het was eerder gek als de boomtoppen níét bewogen. Maar die avond 

stond er echt een harde wind, het klonk of er buiten het raam een hele groep kinderen met zijn 

allen stond te huilen. Xiaorongs raam sloot niet helemaal goed, zodra het waaide begon het te 

rammelen. Binnen kreeg je het idee dat die kinderen niet alleen in koor stonden te huilen, 

maar ook nog met zijn allen tegen het raam sloegen. Het was tien over elf, Xiaorong was al in 

bed gekropen en zat in een oud tijdschrift te bladeren. Haar telefoon piepte: een sms. Ze 

opende het berichtje en haar blik werd donker. Ze hield haar hoofd voorovergebogen tot 



Dunhuang uit de badkamer kwam, ze las dat sms’je tientallen keren opnieuw, totdat ze er 

uiteindelijk geen woord meer van kon onderscheiden. Ze zat te wachten tot Dunhuang kwam. 

Dunhuang had alleen een handdoek om zijn middel geslagen, hij had niet eens een 

onderbroek aan. Dat vond hij verspilde moeite, in bed moest hij die toch weer uittrekken. 

Toen hij de slaapkamer in kwam, zei Xiaorong: ‘Hij komt eraan.’ 

‘Natuurlijk komt hij eraan’, zei Dunhuang, terwijl hij de handdoek losmaakte. ‘Hier is 

hij al.’ Dunhuang had het vaak over ‘hem’ als ze met stoute dingen bezig waren. 

Xiaorong zwaaide met haar telefoon. ‘Hij komt rond twaalf uur.’ Toen ze zag dat 

Dunhuang het nog niet helemaal begreep, ging ze nog zachter praten. ‘Hij zegt dat hij zijn 

excuses wil komen aanbieden.’ 

De losgemaakte handdoek dreigde van zijn middel te glijden, Dunhuang voelde de kou 

op zijn onderlijf slaan. Hij deed een greep naar de handdoek en maakte hem weer vast. Nu 

begreep hij het. Xiaorongs hoofd was weer gebogen, haar pony hing voor haar ogen, de 

uitdrukking op haar gezicht was niet goed te zien. Langzaam draaide hij zich om en liep hij 

naar de stoel om zijn kleren te pakken – zijn ondergoed, T-shirt, trui, lange onderbroek, 

spijkerbroek, en ook zijn schoenen en sokken die op de grond lagen. Met de kleren in zijn 

armen ging hij naar de badkamer om zich aan te kleden. De warme lucht hing er nog. Terwijl 

Dunhuang zich aankleedde voelde hij het kippenvel op zijn schouders. Eenmaal aangekleed 

vouwde hij de handdoek netjes op voor hij weer naar buiten kwam. In één moeite door pakte 

hij zijn tandenborstel, tandpasta, scheerzeep en scheermes mee. Hij stopte die kleine spulletjes 

in een plastic tas, samen met wat andere losse dingen. Vervolgens stopte hij die in de rugzak 

die hij om had gehad toen hij voor het eerst in deze kamer kwam. ’t Was pas een paar dagen 

geleden zeg, maar hij ontdekte dat al zijn losse spullen niet eens meer in een rugzak pasten. 

Hoe simpel en onbetekenend je leven ook was, onwillekeurig laat je het opzwellen, totaal 

onnodig dijde het uit. Vroeger had hij maar af en toe het gevoel gehad dat hij het leven tot last 

was, hij had altijd het idee gehad dat hij aan het uiterste randje van de wereld stond, als een 

irritant gezwel dat zich maar ternauwernood aan het leven weet vast te klampen. Nu bleek 

alles wat met hem te maken had iemand tot last te zijn. Hij bleef uit alle macht zijn 

overbodige spullen in de grootste supermarkttas proppen die hij kon vinden. Hij stopte alles 

erin, hij moest zorgen dat hij helemaal verdwenen was als die andere man binnenkwam. Dat 

was zijn plicht. Toen alles netjes ingepakt was, deed hij zijn rugzak om en pakte de 

supermarkttas op om weg te gaan. Eindelijk zei Xiaorong iets. ‘Neem de dvd’s mee’, zei ze. 

Dunhuang zei niets en bleef naar de deur lopen. Xiaorong sprong uit bed en trok hem 

terug aan zijn rugzak en zijn tas. Hij draaide zich om en zag haar blote benen, haar blote 



onderlijf eigenlijk, hij zag dat donkere plekje tussen haar benen. Ze pakte zijn hand en legde 

hem op haar blote been, bewoog hem toen naar de binnenkant van haar dij, hij voelde het 

krullen van de haartjes, voelde hoe schoon, zacht, zelfs glanzend het daar was. 

‘We zijn al tien jaar samen’, zei ze zachtjes. Met haar andere hand wreef ze over de 

rits van zijn jas en trok die zachtjes naar beneden. Ze hield van het geluid van ritssluitingen. 

‘Ik wil nu alleen nog maar terug naar huis. Ik wil een gezin stichten, een eigen huis en een 

kind. Ik wil hier niet meer blijven.’ 

Dunhuang glimlachte naar haar. ‘Je moet maar teruggaan.’ Zijn hand lag nog steeds op 

haar huid, zij begon ook kippenvel te krijgen van de kou. Volgens het weerbericht kwam er 

weer een zandstorm aan, de temperatuur begon te dalen, misschien zouden ze morgen weer 

terug zijn in de winter. 

‘Neem de dvd’s mee’, zei ze nog eens. ‘Bel me als je ze verkocht hebt, dan breng ik je 

nieuwe.’ 

Dunhuang dacht even na en zei oké. Hij trok zijn hand terug om de tas vol dvd’s te 

pakken. Er zaten gewone dvd’s in en porno. Drie tassen, groot en klein, hij ging de deur uit 

alsof hij een verre reis ging maken. Toen hij vertrok zag hij Xiaorongs tranen eindelijk 

stromen. 

Beneden waaide het verrotte hard, Dunhuang werd meteen bijna omgeblazen. Hij 

wilde kijken of Xiaorong haar hoofd uit het raam boven had gestoken om hem na te kijken, 

keek half op maar boog toen zijn hoofd weer. Tegen de wind in liep hij naar de poort van het 

complex. Zijn haar was nog niet helemaal droog, de wind voelde als ijskoud water dat over 

zijn hoofd werd gegoten. Hij wilde een sigaret opsteken. Maar een paar dagen geleden had 

Xiaorong hem gezegd niet meer te roken na het tanden poetsen. Waarom dat niet meer mocht 

begreep hij niet. Nu leek het wel of alle nicotinegebrek van de afgelopen dagen in één keer op 

hem af kwam. Onder de heen en weer zwaaiende straatlantaarns begon hij te rennen. Pas toen 

hij een plekje uit de wind vond aan de voet van een muur stak hij een sigaret op. Hij plofte 

neer op de grond, zijn tassen liet hij aan zijn voeten vallen. Na vijf sigaretten achter elkaar 

was het pakje leeg en had hij nog niet genoeg gehad. Het was al na twaalven. Dunhuang stond 

op en klopte op zijn kouwe kont. Hij besloot sigaretten te gaan kopen. 

Op straat was bijna geen mens te zien, de weinigen die er waren zaten weggekropen in 

hun auto. De paar auto’s die af en toe door de storm kwamen rijden leken groteske dolende 

geesten. De buurtwinkeltjes en supermarkten waren dicht, en het drukke nachtleven van 

Beijing was met dit stormweer op het laatste moment afgelast. Dunhuang kon maar niet 

bedenken waar er een supermarkt was die ’s nachts bleef doorwaken. Hij was nu twee jaar in 



Beijing en vond zelf dat hij Haidian kende als zijn broekzak, maar nu bleek opeens dat het bij 

donker heel anders was. Ergens overdag bekend zijn, daar heb je geen reet aan, daar hoef je 

alleen maar voor uit je ogen te kijken. Je kent een plek pas echt als je hem bij nacht kent. Nu 

was de nacht gevallen en Dunhuangs blik was zwart geworden, het zwart in zijn ogen zwarter 

nog dan de Beijingse nacht. Met de grote rugzak op zijn rug en twee kleinere tassen in zijn 

handen liep hij langs de weg, hij zou wel zien waarheen, net zolang tot hij een verlichte 

supermarkt zou zien. 

Om half twee ’s nachts vond hij er een. Hij kocht twee pakjes Zhongnanhai. Schuilend 

in een hoekje van een muur rookte hij gretig zes sigaretten achter elkaar. Toen hij ze ophad 

voelde hij zich koud, afgepeigerd en slaperig. Het was twee uur. Hij overwoog een plek te 

zoeken om te slapen. Om deze tijd waren de meeste hotels al dicht en hij kon hier in de buurt 

ook geen goedkoop hotelletje bedenken. Hij wilde alleen maar even liggen, een bed was 

genoeg, een hotel waar hij maar voor één bed hoefde te betalen. Hij dacht en dacht en zijn 

blik was nog steeds zwart. Het voelde als een afgang. Dit was nou Beijing, je kunt hier je hele 

leven rondrommelen en voor hetzelfde geld blijf je nergens lang genoeg om er te wennen. 

Dunhuang voelde in zijn zakken naar dat zielige beetje geld en aangezien hij niet kon weten 

wat een nacht in een hotel zou kosten – eigenlijk nog maar een halve nacht – besloot hij 

helemaal geen hotel te gaan zoeken. Hij zou wel zien tot hoe laat hij wakker kon blijven. 

Uiteindelijk zou het wel weer licht worden. 

Dunhuang liep langzaam door de storm, af en toe pauzerend, voortdurend kreeg hij 

zand in zijn mond. Deze nacht moest hij op wat voor rare manier dan ook de tijd zien te 

doden, dus keek hij maar naar de wind, naar de bomen langs de stoep, naar de grond, de 

gebouwen, de uithangborden en alles wat hij maar kon zien. Hij ontdekte hoe de wind 

verscheurd werd als hij langs de boomtoppen, de grond en de hoeken van gebouwen waaide, 

heel anders dan thuis waar de wind als water over de vlakte vloeide. De wind in Beijing was 

zwart en koud; de wind thuis vaalgeel en warm. Daarna rookte hij een sigaret, het vliegende 

zand vermengde zich met de smaak van tabak, zijn mond was droog en gevoelloos. Langzaam 

liep hij verder. Tegen half vier was hij verdoofd en verstard als een ijskoud blok hout. Zijn 

lichaam voelde steeds lichter, een drabbige lichtheid. Zonder het gewicht van de drie tassen 

was hij misschien allang met de wind mee omhooggeblazen. Nu wilde hij een plekje om even 

te gaan liggen, al was het maar vijf minuten. Hij was inmiddels uitgekomen op een plek die 

hijzelf ook niet kende. Voor hem stond een eenvoudige ontbijtkeet, schuin op de stoep die 

voor de deur van een winkel langsliep, met een ver uitstekend dak. Hij wilde onder dat 

overhangende dak gaan liggen. 



De deur en de ramen van de ontbijtkeet waren dicht. Omdat hij met zijn rug naar de 

straatlantaarn stond, waren de details binnen niet goed te onderscheiden, maar hoe leeg en 

donker het binnen was kon hij nog wel zien. Het moest al wel een aardig poosje leeg staan, 

anders hing het dak ook niet zo schuin over de straat. Dunhuang probeerde de deur en de 

ramen eens, maar die waren allemaal stevig gesloten. Hij overwoog een baksteen te zoeken 

om een ruitje in te tikken, dan kon hij binnen slapen, uit de wind. Wat een kutweer was het, 

zonder die wind zou het een stuk beter uit te houden zijn. Hij kon geen baksteen vinden en 

wilde net met zijn elleboog het raam inslaan, toen vlakbij een auto om de bocht kwam. Het 

licht van de koplampen weerkaatste op de metalen rolluiken en glazen ruiten van de winkels 

en viel op het raam van de ontbijtkeet, zodat Dunhuang opeens het gat in het glas zag. Hij stak 

zijn vingers naar binnen en tastte naar het grendeltje van het raam. Even trekken en het ging 

gewoon open. 

Het raam was groot genoeg, vroeger werd hier het ontbijt door verkocht. Hij zette eerst 

de drie tassen binnen en klom er toen zelf achteraan. De hele ruimte rook muf en stoffig, hij 

was al zeker een half jaar niet meer gebruikt. Toen zijn ogen gewend raakten aan het donker 

ontdekte Dunhuang in een hoek een stapel kranten. Opeens begreep hij dat hier iemand 

geslapen moest hebben, waarschijnlijk iemand als hijzelf, die ergens even de nacht door 

moest brengen. Hoe langer hij erover nadacht, hoe meer het klopte: dat gaatje in het raam was 

vast ook door die kerel gemaakt. 

Hij spreidde de kranten uit, legde zijn dikke wollen jas erbovenop en ging liggen, met 

wat kleren lukraak over zich heen getrokken. De wind woei buiten, de tocht die door de 

kiertjes naar binnen kwam stelde niks voor. Het voelde ongekend knus. Die kerel die hier 

eerder geweest was, had het goed bekeken. Dunhuang voelde een soort verwantschap met die 

voorganger, ze hadden allebei hetzelfde goede idee gehad. Het was vast een dakloze geweest, 

of iemand die net als Dunhuang zelf plotseling nergens meer naartoe had gekund, of desnoods 

was het een verdwaald meisje geweest. Wie zou het zeggen. Maar één ding was zeker: 

diegene had hier ook een nacht geslapen, of twee, of misschien wel langer. Dunhuang was 

heel tevreden met zijn conclusie, hij glimlachte in het donker. Zijn hoofd zakte opzij en hij 

sliep. 

Hij sliep heerlijk, droomde zelfs niet. Toen hij zijn ogen opendeed was de hele wereld 

licht. Het was een prachtige, zonnige dag en het geluid van auto’s en mensen stroomde naar 

binnen. Beijing was weer de rumoerige chaos van voorheen. Dunhuang ging overeind zitten, 

smakte met zijn lippen en merkte dat zijn mond vol zand zat, alsof hij de hele nacht grond had 

gegeten. Hij spuwde zeker tien keer op de grond voor het weer goed voelde. De ruimte was 



bedekt met een dikke laag zand, veel en veel meer dan hij gisternacht had gezien of verwacht. 

Toen hij zich wakker genoeg voelde stond hij op en trok het raam open. Buiten liep af en toe 

iemand voorbij. Een paar passen verderop stond een oudere vrouw jianbing te verkopen, 

eierpannenkoeken die ze ter plekke bakte op haar karretje. De wind was gaan liggen en niets 

ter wereld stond hem in de weg. De mensen liepen ontspannen voorbij, ze keken om naar de 

jongeman die uit een ontbijtkeet naar buiten klom. Dunhuang merkte het nauwelijks op. Toen 

hij het zand van zich af klopte rook hij de jianbing en voelde hij wat een honger en dorst hij 

had. Hij liep naar het stalletje van de vrouw. ‘Een jianbing en een beker sojamelk graag.’ 

De vrouw glimlachte naar hem en begon te bakken. Dunhuang pakte een dichtgesealde 

beker sojamelk, prikte er een rietje in en dronk. De jianbing was klaar toen de sojamelk op 

was, de vrouw had er een ei bovenop gebakken. 

‘Hoeveel is het?’ vroeg hij, terwijl hij zijn mond al brandde aan de jianbing. 

‘Je hoeft niet te betalen’, zei de vrouw. ‘Die krijg je van mij, eet maar lekker op.’ 

Dunhuangs hersens maakten kortsluiting en toen begreep hij het. Hij smeet de jianbing 

op de grond en trok een tientje uit zijn zak dat hij op het stalletje neersmeet. ‘Ik ben geen 

klotebedelaar, ik hoef geen medelijden!’ Hij greep zijn tassen en liep weg. Hé hé, je geld, riep 

de vrouw hem na, maar Dunhuang keek niet om. Hij hield zijn rug recht en beende voort als 

een tragische zombie. Weer waren er mensen die nog eens omkeken als ze langs hem waren 

gelopen, verbaasd over die knul die de heldere tranen over het gezicht liepen. Dunhuang 

negeerde ze, hij bleef strak rechtdoor lopen tot hij bij een bocht een verkeersspiegel 

tegenkwam. In de spiegel zag hij een vreemde. Een kop vol zand met gootjes waar zijn tranen 

langsgelopen waren, hij leek wel een beschilderd figuur uit de Peking-opera. Zijn niet al te 

lange haar was grijs geworden van het zand. Zijn jack hing om zijn schouders, de linkerkant 

hoger dan de rechter, zijn trui met ronde hals was hier te strak en daar te los, zijn broek zat vol 

kreukels, en toen hij naar zijn schoenen keek zagen die eruit alsof hij net door de woestijn was 

komen lopen. Wat was dat anders dan een zwerver? Wat was dat anders dan een bedelaar? De 

drie tassen zagen er ook niet uit. Dunhuang wreef zijn gezicht een beetje af en ging terug. De 

vrouw stond gebogen over haar kookplaat voor iemand anders een jianbing te bakken. 

‘Mevrouw’, zei Dunhuang. 

De vrouw keek op, keek hem even aan en ging verder met haar jianbing alsof ze hem 

niet gezien had. 

‘Sorry, mevrouw.’ Dunhuang boog een paar keer mechanisch het hoofd. ‘Ik hoop dat u 

niet boos bent. Ik … ik wou graag nog een jianbing en een beker sojamelk.’ 

‘Wacht even, ik maak eerst deze af’, zei de vrouw. ‘Je rende zomaar weg!’ 



Dunhuang lachte gedwee en zei nog eens sorry. 

Twee jianbing en twee bekers sojamelk kostten samen acht yuan, Dunhuang kreeg nog 

twee yuan terug. De vrouw zei dat ze medelijden met hem had gekregen toen ze zag hoe hij 

eruitzag, het is niet makkelijk zo ver van huis. Dunhuang hing een verhaal op over hoe hij 

gisteravond pas was aangekomen met de trein en dat het te laat was geweest om een hotel te 

zoeken. Hij zag hoe de vrouw zin kreeg om een praatje met hem te maken. Thuis kun je 

steunen op je moer, ver weg leun je tegen een muur, zei ze tegen hem, pas maar goed op dat je 

geen verkeerde mensen tegenkomt. Dunhuang verzon snel een smoesje om weg te komen. 

Nu moest hij een plek om te wonen vinden. Voor een huis had hij voorlopig nog geen 

geld, de huisbazen in Beijing waren gehaaid, die wilden allemaal drie maanden of een half 

jaar of zelfs een jaar huur vooruit. En tenzij hij zichzelf ging verkopen kwam hij nooit aan 

genoeg geld om in één klap met drie maanden huur op de proppen te komen. Daarom wilde 

hij eerst een plek vinden waar hij per dag of per week kon betalen, liefst alleen voor een bed 

met vier mensen per kamer, of meer. Hoe meer hoe beter, elke extra bewoner betekende 

minder kosten. Dunhuang ging naar de UP, op het pleintje midden op de campus dat de 

Driehoek werd genoemd hing het vol met advertenties voor dat soort woningen. 

Een kelder in Chengzeyuan, een wijkje niet ver van de UP, vier bedden, 25 yuan per 

bed per dag. Dunhuang sprak met de verhuurder af bij de westpoort van de UP. De verhuurder 

was een ongezond ogende, magere veertiger met een wat gebogen rug. Weixiuyuan door, een 

brug over en dan was je in Chengzeyuan. Dunhuang was hier een jaar geleden weleens 

geweest om valse papieren af te leveren. Op het binnenplaatsje stond een oude wilg, zo dik 

dat je hem pas met meerdere mensen zou kunnen omspannen, met een holte in de stam groot 

genoeg om in te kruipen. 

De kelder was niet groot en naargeestig kil. Hij was ingericht als een krap kamertje in 

een studentenflat. Met de twee stapelbedden die erin stonden was de kamer eigenlijk wel vol, 

in de overgebleven ruimte pasten alleen een tafeltje en een kastje. Op het tafeltje lagen een 

paar losse spullen, de rest – wasbak, handdoeken, bekertjes met tandenborstels – stond 

allemaal in het kastje. Drie van de bedden waren al bezet, een bovenbed was nog vrij. Koffers 

waren onder de bedden geschoven. De verhuurder zei dat de drie bewoners allemaal colleges 

bezochten op de UP, ze wilden toelatingsexamen doen voor een masterstudie, gegarandeerd 

keurige, betrouwbare mensen. Maar Dunhuang voelde zich er helemaal niet lekker bij, hij had 

het gevoel dat hij zo’n kamer weleens in een horrorfilm of zoiets had gezien. Hij was niet van 

plan hier te komen wonen en stelde gewoon een lagere prijs voor. 

‘Hoelang blijf je?’ vroeg de huisbaas. 



‘Wat dacht je? Een week.’ 

‘Is goed’, stemde hij meteen toe, om er samenzweerderig aan toe te voegen: ‘Als die 

andere drie terugkomen moet je niet zeggen dat jij twintig betaalt, zij betalen allemaal 

vijfentwintig. 

Dunhuang dacht even na. Dan maar hier, het was altijd nog comfortabeler dan die 

ontbijtkeet. ‘Oké, ik zeg wel dertig.’ 

De huisbaas grinnikte. Zelfs zijn lach klonk ziek, er scheen een vals, troebel rood 

doorheen. 

 


