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Een

Met de telefoon tegen haar oor gedrukt wringt ze haar voe-
ten in haar schoenen.

‘Ik weet dat jij er weinig van verwacht,’ komt Dereks 
stem van ver, ‘maar ik beschouw mijn presentatie vanmid-
dag als een grote kans voor ons… Nadine?’

‘Ik hoor je.’ Ze is nog maar net aangekleed, in Reykja-
vik is het zelfs twee uur vroeger, maar Derek staat al in de 
hoogste stand, hij klinkt op van de zenuwen. Spreken in het 
openbaar is bepaald niet zijn sterkste kant, hij zal wel op 
zoek zijn naar een steuntje in zijn rug. Maar ze houdt haar 
mond. Het was zijn eigen plan om naar die conferentie te 
gaan, een onzalig plan wat haar betreft, en bovendien, als 
hij gewoon thuis was gebleven, zou zij Helmut gisteravond 
niet hebben aangereden. Het besef hoe onredelijk die ge-
dachte is, maakt haar alleen maar narriger. 

‘Wat McDonald’s wereldwijd kan, kunnen wij ook,’ zegt 
hij, zo te horen om zichzelf moed in te spreken. 

‘Ik zou niet over een junkfoodketen beginnen op een con-
gres over toekomststrategieën voor topkuuroorden.’ 

‘Nee, allicht niet. Maar waar ik je ook over bel, ik kreeg 
net een bericht binnen van Voetemans, weet je nog, die 
laatst een offerte vroeg.’ 

‘Wacht even. Die man uit de Eerste Kamer?’ 
‘Nee, hij is een van de mensen achter die nieuwe televi-

siezender. Hij vraagt of we contact met hem kunnen opne-
men.’ 

Ze gaat rechtop zitten. ‘Die gaat boeken.’
‘Die gaat zeker boeken. Bel je hem?’
Dwars door haar opwinding heen hoort ze in de woonka-
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mer iets wat de ochtendhoest van Helmut moet zijn. ‘Ze-
ker. En jij succes vanmiddag, hè?’

‘Haasje,’ zegt hij blij.
‘Ik spreek je later.’ Ze drukt het gesprek weg. 
In zijn grijze joggingpak zit Helmut op de bank met over-

gave te rochelen. Hij ziet eruit zoals iedereen die gewend 
is om in een doos in een plantsoen te slapen er wel zal uit-
zien na eindelijk eens een comfortabele nacht: hij lijkt tien 
jaar jonger. Dat hij schoongeboend is maakt ook een heel 
verschil. Ze denkt: op dertig graden wassen, liggend laten 
drogen. 

Als hij haar in de deuropening ziet staan, slaat hij een 
paar keer met de vlakke hand tegen zijn borst en zegt dan 
raspend: ‘Godsamme, mijn hele bast doet pijn.’

Ze kan de bons van zijn lichaam tegen haar auto nog ho-
ren. Maar als hij nuchter was geweest, had hij zich waar-
schijnlijk nog erger bezeerd. Dronken mensen zijn te slap 
om zich schrap te zetten tegen een val, daardoor blijft de 
schade beperkt. ‘Ook goedemorgen,’ zegt ze. ‘Dat pak kun 
je aanhouden, hoor. Je eigen kleren waren niet meer in zo’n 
beste staat.’ 

Ongeïnteresseerd kijkt hij even naar zijn mouwen. 
‘Maakt mij niet uit. Maar een uitsmijtertje zou er wel in 
gaan.’

Beneden zitten de gasten nu aan het ontbijt. Levendig ziet 
ze voor zich hoe ze elkaar over de rand van hun fruitshake 
met trillende neusvleugels zullen aankijken: wát ruiken zij 
in huis? Gebakken eieren? Dat kan ze hun niet aandoen. Ze 
zegt: ‘Ik geef het door aan de keuken.’ Ze klapt haar tele-
foon weer open en geeft er in het wilde weg een paar tikken 
op. ‘Een uitsmijter voor kamer 13.’

‘Met spek,’ stelt Helmut voor. ‘Dat stabiliseert de maag. 
En een bloody mary, om het systeem weer een beetje op 
gang te krijgen.’ 
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‘Met spek,’ herhaalt ze in het luchtledige. ‘En een bloody 
mary, graag.’

Hij krabt aan zijn buik. ‘Komen ze het brengen?’
‘Nee. Ik ga het zo halen.’ Wat moet ze hem in vredesnaam 

te eten geven? Er is in de keuken uiteraard zelfs geen brood. 
‘Je moet niet over je heen laten lopen, Evelien. Het is die 

lui hun baan.’ Bekommerd kijkt hij haar met zijn wateri-
ge ogen aan. ‘Een vrouwtje alleen, zoals jij, wordt altijd de 
dupe.’

‘Mijn man is op zakenreis,’ brengt ze uit, ineens op de 
rand van tranen. Derek gaat zich in Reykjavik belache-
lijk maken, haar wacht over twee weken een zitting bij de 
rechtbank met imagoschade voor het William Banting als 
gevolg, en de enige persoon op aarde die met haar begaan is, 
is een naamloze zwerver die zij zo snel mogelijk moet zien 
te lozen. 

Hij gnuift. ‘Op zakenreis? Dat zei mijn grootje ook toen 
haar vent er met iets jongers vandoor was gegaan. Ach, 
meid, wat kan het je schelen? Je bent soms stukken beter 
af zonder.’ 

‘Ik ga even voor je naar de keuken,’ hakkelt ze. Ziet zij 
eruit als iemand die door haar man is verlaten? Waarom 
denkt Helmut dat? 

Ze had geen ongelukkiger moment kunnen uitkiezen om 
naar beneden te gaan: de gasten komen net de eetzaal uit. 
Goedemorgen, meneer Peperkoorn, meneer Sand.

‘En, hoe is het vanochtend met de onbestorven weduwe?’ 
vraagt Sand.

‘U bent bijzonder rolvast, meneer Sand.’
Blaat, blaat. Maar de aannemer heeft nog meer voor haar 

in petto. ‘We hadden het er aan tafel zojuist over dat voedsel 
eigenlijk een onmisbaar onderdeel van een uitgebalanceerd 
dieet is. Een goed dieet kan niet zonder.’ Triomfantelijk 
kijkt hij haar aan.
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Toom hem een beetje in, wil je, zou Derek tegen haar zeg-
gen, hij zit hier niet bij de Weight Watchers. Leefstijl, leef-
stijl en nog eens leefstijl, dat is waar het William Banting 
Instituut voor staat. Wij helpen mensen om tot gezondere 
en actievere gedragspatronen te komen met behulp van de 
juiste voeding, gestructureerd sporten en bewegen, bewust-
wording van de eigen attitude en valkuilen, en het opbou-
wen van duurzaam persoonlijk vitaliteitsmanagement. 

 Druk zegt ze: ‘Sorry, hoor ik de telefoon op kantoor?’ 
en stapt snel de directiekamer binnen. Nu heeft ze zich-
zelf hier feitelijk opgesloten, want het duurt zeker nog een 
kwartier voordat iedereen aan zijn programma is begonnen. 
Wacht even. Voetemans, van die nieuwe zender. 

Ze zet haar computer aan en gaat naar zijn dossier. Hij is 
geen spectaculair geval, hij wil dertig kilo kwijt, maar ook 
dat kan een heel karwei zijn. Ze toetst zijn nummer in. Bin-
nen een halve minuut vloeit alle spanning uit haar weg. De 
heer Voetemans heeft hun offerte bestudeerd en zou graag 
nog van de week naar het William Banting komen, als er op 
zo korte termijn tenminste plaats is. De heer Voetemans 
treft het: ze kan nog wel een gaatje voor hem vinden. Zodra 
hij de borgsom en een aanbetaling voor zijn verblijfs- en be-
handelkosten heeft voldaan, is hij van harte welkom.

‘Voetemans binnen,’ bericht ze aan Derek. Ze had daar-
net een beetje toeschietelijker tegen haar gestreste man 
moeten doen. Gek hoe zoiets werkt. Je raakt kortaangebon-
den omdat je weet dat je zelf tekortschiet. Dat zie je ook 
altijd bij echtscheidingen. Niemand zo hardvochtig en nors 
als de bedriegende partij. 

Ze zal Dereks telefoontje vanmiddag niet afwachten, ze 
zal hem na zijn presentatie zelf bellen en zeggen dat ze hem 
mist. Ze kan zich niet heugen dat ze ooit een nacht apart 
hebben geslapen. Hij hoort hier, bij haar, zoals een mes bij 
een vork. Ze heeft altijd in hem geloofd. Misschien heeft hij 
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het ook nu weer bij het rechte eind en valt de formule van 
het William Banting inderdaad internationaal te franchi-
sen. Vooruit, ze wil iemand zijn die genereus haar ongelijk 
kan toegeven. 

Als ze weer van haar bureau opkijkt, ziet ze buiten een 
gestalte op zijn gemak over het gazon slenteren. Wie van de 
gasten loopt er tijdens trainingstijd te lummelen? Dan valt 
haar blik op de versleten bruine schoenen onder de jogging-
broek. Op hetzelfde moment doemt in haar andere ooghoek 
Joey op, die achter Helmut aan stevent, zijn hand al uitge-
strekt om hem op de schouder te tikken.

Ze gooit het raam open. ‘Joey! Joey!’
Hij zwaait. ‘Good morning, Nadine.’
Ze leunt over de vensterbank. ‘Joey, wat zei je gisteren 

nou dat er mis was met het zwembad?’
‘De pomp.’ Hij gebaart met zijn hoofd naar Helmut. Nee, 

Joey laat zich niet gauw afleiden of zich door smoesjes 
inpakken, daarom zijn Derek en zij ook zo tevreden over 
hem. ‘Nieuwe gast?’ vraagt hij. ‘Not on my list for today. Is 
hij voor Johnny?’

‘Nee, nee, dat heb ik je toch verteld, mijn neef…’
‘Nice to meet you, Helmut!’ roept Joey.
Helmut draait zich om. Belangstellend komt hij over het 

gras naderbij. 
‘Ik dacht al dat hij hier kwam kuren, want jullie krijgen 

zelden zomaar bezoek,’ zegt Joey. ‘Well, he definitely can 
use it. We krijgen hem wel weer in vorm, honey. Dat heb ik 
Derek gisteren ook laten weten.’ 

‘Derek? Hoe bedoel je?’ Ineens is ze beducht voor zo’n 
soort wending waarvan je je later het onnozelste detail nog 
herinnert, zelfs wat je op dat moment aanhad. Net zoals 
toen ze in die politiefuik reed. Toen droeg ze de oorbellen 
die Derek haar gaf na haar tweede miskraam. 

‘Hij appte me gisteravond dat ik hem in Iceland altijd kan 
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storen als er iets is. Typically Derek.’ Over zijn schouder 
kijkt hij naar Helmut, die zichtbaar moeite heeft met de 
glooiing in het gazon. ‘Not to worry, heb ik hem terugge-
schreven, Nadines neef Helmut is hier net gearriveerd, and 
if he needs help, we will gloriously shape him up.’ 

‘O nee,’ zegt Nadine geschrokken.
Joey haalt een hand door zijn goudblonde haar. ‘Hey, ik 

begrijp dat het pijnlijk voor jullie is om zo iemand in your 
own family te hebben. But Derek and you can trust me, 
Nadine. My lips are sealed. Zal ik je neef een rondleiding 
geven?’ 
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Twee

Achter haar bureau belt ze Derek. Deze kwestie moet de 
wereld uit voordat hij vanmiddag zijn presentatie verpest 
omdat hij wordt afgeleid door de vraag wat er tijdens zijn 
afwezigheid onder zijn dak gaande is. Ze heeft immers he-
lemaal geen neven en nichten. 

Zijn toestel gaat over, en dan hoort ze de klik van de 
voicemail. Ze aarzelt even. Het hele verhaal inspreken? 
Zeg, schatje, ik kreeg gisteren op de terugweg van Schip-
hol een vent voor mijn wielen. Ik heb hem mee naar huis 
genomen om hem even bij te laten komen, want ik voelde 
me er toch lullig over. En toen zei ik in een opwelling tegen 
Joey dat hij mijn neef Helmut uit Assen was, ja, hoe verzín 
je zoiets, maar ik wilde geloof ik niet dat het personeel wist 
dat ik iemand had aangereden… 

Nee, hier moet ze even goed over nadenken.
Het klopt allemaal, maar toch heeft dit verslag een lek, 

zoals iedere halve waarheid: waarom zou je het je echt-
genoot niet meteen vertellen wanneer je zo’n enerverend 
avontuur achter de rug hebt? Een paar uur nadat ze Helmut 
gisteravond van de weg schepte, had ze Derek al aan de tele-
foon. En vanochtend heeft ze hem weer gesproken en toen 
heeft ze weer haar mond gehouden. Alleen maar om niet te 
hoeven bekennen dat ze bang was opnieuw met de politie 
in aanraking te komen, zo kort na haar verzwegen dronken 
rit. 

Nou ja, ze was toch al van plan Derek bij gelegenheid op 
te biechten dat ze met een slok op achter het stuur heeft 
gezeten. Al is het wel een slechte timing om dat op dit mo-
ment te doen: niemand schiet er iets mee op als hij uitge-
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rekend nu van slag raakt. En nog even iets anders. Had hij 
haar zelf ook niet allang om opheldering kunnen vragen, na 
Joeys app over Helmuts veilige aankomst? Waarom heeft hij 
niet gezegd: ‘Zeg Nadine, sinds wanneer heb jij een neef?’ 

Een zweterige onrust neemt bezit van haar, ze voelt haar 
haarwortels prikken. Is hij er dan toch op uit om haar te 
betrappen op het achterhouden van de waarheid? Zit hij 
met een soort grimmige rechtschapenheid te wachten tot 
ze door het ijs van haar eigen gedraai heen zakt? 

Ze kijkt op haar horloge. Het symposium is nog lang niet 
begonnen. Waarschijnlijk zit Derek op dit moment in de 
ontbijtzaal van zijn hotel, te midden van internationale 
collega’s die hij gisteren bij het inchecken heeft ontmoet. 
Daarvoor ga je immers ook naar zo’n conferentie, om te 
netwerken en waardevolle contacten te leggen. Om bewon-
dering te oogsten voor je visionaire plannen. Om mensen te 
ontmoeten die daar wél belangstelling voor tonen. Stel dat 
Derek gisteravond al een leuke, geïnteresseerde vrouwe-
lijke collega tegen het lijf is gelopen. Heeft hij toen tijdens 
hun inspirerende gesprek in de hotellobby wijselijk beslo-
ten om maar niet moeilijk te doen over die onbekende man 
in zijn huis over wie Joey hem berichtte? 

Maar zo berekenend is Derek helemaal niet. Bovendien 
is hij er beslist de man niet naar om zich zomaar aan een 
wildvreemde vrouw uit te leveren, bij het idee alleen al 
raakt hij buiten zichzelf van nervositeit. 

‘Hier is hij weer,’ zegt Joey in de deuropening. ‘I’ve got to 
go now, Nadine.’

Helmut wandelt naar binnen en gaat onuitgenodigd aan 
de vergadertafel zitten. ‘Even over die uitsmijter,’ begint 
hij. ‘Ik denk dat je bestelling niet is doorgekomen. Hoelang 
kan het bakken van een paar eieren duren?’

Geïrriteerd draait ze zich naar hem toe. Het blijft verba-
zingwekkend hoe geobsedeerd sommige mensen raken als 

Zeven soorten honger.indd  |  Sander Pinkse Boekproductie  |  17/05/16  /  12:25  |  Pag. 54



55

ze een beetje trek krijgen. Ze zouden het niet eens meer 
opmerken als er een olifant voorbijstampte. Helmut lijkt 
er ook geenszins van op te kijken dat zij hier in de evidente 
directiekamer achter een bureau zit. Hij heeft nog maar één 
doel: maag vullen. Er bestaan zeven soorten honger, Hel-
mut, maar er is er slechts één die daadwerkelijk met over-
leven te maken heeft.

In een ingeving zegt ze: ‘Ik geef je alvast iets om op te 
knabbelen.’ Derek hamstert overal noodvoorraden voor als 
hij zich appelig voelt. Hij verbruikt nu eenmaal bovenmatig 
veel energie. Ze loopt naar zijn bureau en trekt de bovenste 
lade open. Een pak kaasstengels, wat doosjes rozijnen, twee 
Marsen, een rol biscuits en een zak winegums. Plus een 
pakje tandenstokers en een ademverfrisser. 

Ze krijgt amper de kans wat lekkernijen op tafel uit te 
stallen, zo snel valt Helmut erop aan. Nog voordat hij de 
eerste kaasstengel kan hebben doorgeslikt, gooit hij er al 
een doosje rozijnen en een hand winegums achteraan. Haast 
zonder te kauwen vreet hij zich door een halve rol biscuits 
heen en mikt tussendoor nog een Mars naar binnen. Het is 
alsof ze een stoomgemaal in werking ziet. 

De vakvrouw in haar is gefascineerd door zijn totale ge-
brek aan gêne. Schaamte, heeft ze ooit eens gelezen, is bij 
uitstek een sociale emotie, die zonder de regulerende blik 
van anderen niet eens zou bestaan. Toch zoeken mensen 
juist elkaars gezelschap op om zich in restaurants gezamen-
lijk te buiten te gaan aan het kreunend opslurpen van oes-
ters, aan het openlijk kwijlen en knagen en kauwen, aan 
het bezweet en bijkans delirisch raken van genot. Die blik, 
alsof ze buiten hun eigen oevers treden, hebben ze anders 
vermoedelijk alleen als ze klaarkomen.

Onverhoeds verlangt ze zo naar Derek dat ze het tot in 
haar bekkenbodemspieren kan voelen. Vrijen komt er al 
een tijdje niet van. Hij is de laatste maanden zo… mat. Zou 
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hij ertegen opzien om volgende week zestig te worden, zou 
dat het zijn? 

‘Hèhè, dat scheelt,’ zegt Helmut. Netjes begint hij de lege 
verpakkingen glad te strijken.

Verbijsterd staart ze hem aan. ‘En daar word jij niet mis-
selijk van, denk je?’

‘Je moet eten gewoon de kans geven het vanbinnen zelf 
uit te vechten. Dan heb je er nooit een centje last van.’ Ter-
wijl hij zijn handen over zijn maag vouwt, laat hij een boer. 

Haar telefoon gaat. ‘Moment,’ zegt ze. 
‘Dag mevrouw Ravendorp,’ zegt Voetemans van de nieu-

we televisiezender. Hij klinkt kortademig, zoals veel zwaar-
lijvige mensen. ‘Sorry, maar in ons telefoongesprek van zo-
juist zag ik helaas een kleinigheid over het hoofd.’

‘Kleinigheden zijn er om opgelost te worden,’ antwoordt 
ze. Als je jezelf tot een glimlach weet te dwingen, klinkt je 
stem vanzelf vriendelijk.

Tegenover haar grijnst Helmut gelukzalig terug. Hij zit 
erbij als een zelfvoldane boeddha. 

Het gaat om zijn dochter, licht Voetemans toe. Zijn klei-
ne meid, Hedwig. Normaal gesproken woont Hedwig bij 
haar moeder, maar nu blijkt dat de voormalige mevrouw 
Voetemans zonder overleg een reis naar Bali heeft geboekt 
en ervan uit is gegaan dat ze Hedwig vanaf morgen wel bij 
haar ex-man kan stallen. 

Nadine verstijft. Hij zal zijn reservering willen verschui-
ven. En van uitstel komt afstel, dat is een wetmatigheid. 
Hun gasten laten zich doorgaans geheel door hun impulsen 
drijven, anders was hun gewicht ook nooit zo’n probleem 
geworden. Ze geven toe aan iedere opwelling, iedere aan-
drang, en zodra iets naar de achtergrond is verschoven, ne-
men nieuwe prikkels de overhand. ‘Hoe kunnen we daar 
een mouw aan passen?’ vraagt ze op neutrale toon. 

‘Kan ik haar meenemen?’ vraagt hij.
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Even is ze te verbluft om iets terug te zeggen. Is het de 
bedoeling dat het William Banting als crèche gaat fungeren? 
Huisdieren zijn hier niet eens toegestaan. Aan kinderen 
kunnen ze vanzelfsprekend helemaal niet beginnen.

‘Hedwig heeft zelf ook een paar issues op het gebied van 
haar leefstijl,’ vervolgt Voetemans. ‘Dus eigenlijk treft het 
geweldig als ze mij kan vergezellen in de periode dat haar 
moeder op reis is. De vraag is alleen: hebt u tien dagen 
plaats voor haar?’

Een zekere gretigheid overvalt haar. ‘Hoe oud is Hedwig 
precies?’

‘Vijftien.’
‘Aha. Maar moet ze dan niet naar school?’
‘De meivakantie valt vroeg dit jaar.’ Al was dat niet zo, 

de Voetemansen van deze wereld hebben hun maatschappe-
lijke positie niet bereikt door zich aan de regels te houden.

‘En wat beschouwt Hedwig precies als problematisch aan 
haar leefstijl?’

‘Zestig kilo lijkt me gezonder, met haar lengte. En dan 
heb ik het over een kilo of twintig verschil.’ 

Zo, die is gewend man en paard te noemen. Tastend zegt 
ze: ‘Maar dat zullen we in tien dagen nooit voor elkaar krij-
gen, meneer Voetemans. Als dat al kon, zou het heel slecht 
voor Hedwigs lichaam zijn. U zult hier zelf voor het berei-
ken van uw doel ook langdurig verblijven. Dus u begrijpt…’

‘Ik begrijp u volkomen: hier kunt u niet garant voor 
staan. Ik ga u daarom niet vastspijkeren op het resultaat. 
Normaal leren eten zal op zich al een hele ervaring voor 
Hedwig zijn.’

‘Onze gebruikelijke procedure…’ Ze valt stil. 
‘…is een borgsom die geretourneerd wordt bij het tijdig 

behalen van het streefgewicht, ja. U vraagt zich natuurlijk 
af hoe we dat in Hedwigs geval moeten regelen.’

Ze zwijgt. Haar voorbehoud betreft iets heel anders. Het 
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is nooit officieel beleid van het William Banting geweest 
om uitsluitend mannelijke gasten toe te laten, dat staat ook 
nergens expliciet in de voorwaarden vermeld, het is orga-
nisch zo gegroeid. Als je in een instituut als dit ook maar 
een paar mannen over de vloer hebt, blijken de vrouwen 
vanzelf weg te blijven. Die lopen bij het andere geslacht 
niet graag te koop met hun zwakheden. 

In de praktijk heeft het altijd aperte voordelen gehad om 
geen gemengd publiek te trekken. Het dient ieders concen-
tratie en het voorkomt een hoop complicaties in de sauna, 
het zwembad en de man cave. Het zou gekkenwerk zijn om 
heel dat beproefde systeem voor één klant in de waagschaal 
te stellen. Derek zou het geen moment in overweging ne-
men. 

‘Maar daar heb ik al over nagedacht,’ vervolgt Voetemans. 
Ze hoort zijn adem even piepen. ‘Ik bied u wat mijn dochter 
betreft graag een nader overeen te komen bedrag voor iedere 
kilo verschil die u weet te bewerkstelligen.’

‘Het is een ongewone situatie.’ Maar ze voelt dat ze al 
begint te kapseizen. Derek kan wel zo veel vinden. Hij zit 
prinsheerlijk in Reykjavik, en zij moet maar zien hoe ze 
hier het ene probleem na het andere oplost. En zo’n Hedwig 
van vijftien is per slot van rekening geen volwassen vrouw, 
ze valt buiten alle categorieën. Al die obese kinderen van 
tegenwoordig trouwens… Ze heeft pas nog ergens gelezen 
dat de prevalentie van overgewicht onder jongeren de afge-
lopen kwarteeuw met vijftig procent is gestegen. Eén op de 
acht is veel te zwaar, met als gevolg orthopedische klach-
ten, hoge bloeddruk, verhoogd risico op diabetes, plus een 
negatief zelfbeeld, pesterijen, depressieve symptomen en 
leerproblemen. Wie zegt, praktisch bekeken, eigenlijk niet 
dat dat een heel nieuwe doelgroep is? Sterker nog, wat zit 
ze te slapen, de jeugd heeft de toekomst die het William 
Banting momenteel enigszins lijkt te ontberen. Derek en 

Zeven soorten honger.indd  |  Sander Pinkse Boekproductie  |  17/05/16  /  12:25  |  Pag. 58



59

zij moeten met hun tijd meegaan. In feite krijgen ze een 
enorme kans in de schoot geworpen. 

‘We worden het wel eens over de details,’ zegt ze, opeens 
roekeloos. ‘Hedwig is van harte welkom. We hebben mo-
menteel geen leeftijdgenoten van haar in huis, maar onze 
personal trainers zijn jonge mannen, die vinden het vast ge-
weldig om met haar aan het werk te gaan. En er is net een 
nieuwe waterval in het saunalandschap.’ 

‘Dan mail ik u straks graag mijn financiële voorstel, me-
vrouw Ravendorp. Als u zo vriendelijk wilt zijn daar per 
ommegaand op te reageren, geef ik mijn bank vandaag nog 
opdracht om een en ander in orde te maken, en dan kunt u 
ons in de loop van de week verwachten.’

Dankbaar slaat ze de agenda open en zweeft al met een 
potlood boven de pagina’s. ‘Zal ik de huishoudelijke dienst 
vragen om één of twee suites klaar te maken?’

‘Twee,’ zegt hij prompt.
Ze zet een paar grote kruisen. De Matroos, onder de ha-

nenbalken op zolder, gebruiken ze zelden, maar die kamer 
is geknipt voor zo’n jong ding, en verder van de man cave 
vandaan kan ze Hedwig niet parkeren. Voor Voetemans se-
nior reserveert ze de statige Loodsman op de parterre, al 
is de parterre in drukkere periodes voorbehouden aan veel 
zwaardere gasten met traploopproblemen. ‘U staat erin,’ 
zegt ze.

‘Mooi.’ 
Ze hoort in zijn stem nog een aarzeling die ze meteen 

herkent. Hoewel iedere denkbare vraag uitputtend wordt 
beantwoord in hun brochure en op hun website, hebben de 
meeste gasten toch behoefte om nog een paar details te ve-
rifiëren voordat ze de wereld die ze kennen tijdelijk achter 
zich laten. Daar zal ze nooit meesmuilend over doen. Het 
ongewisse is voor veel mensen een bijna onaanvaardbaar 
groot avontuur. ‘Hebt u nog vragen?’ 
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Voetemans schraapt zijn keel. ‘Niks belangrijks. Alleen 
hoor je tegenwoordig vrij veel over klysma’s…’

Ze leunt achterover. ‘Ik begrijp uw zorg, en ik deel die. 
Klysma’s verwoesten de darmflora, al wordt het tegendeel 
nog zo luid beweerd. Wij denken en handelen uitsluitend in 
termen van gezondheid, dus bij ons bent u gegarandeerd in 
een klysma-vrije omgeving.’

‘Dat was ook precies wat mij zo aantrok in uw program-
ma, mevrouw Ravendorp. U ziet ons zo snel mogelijk ver-
schijnen.’ Abrupt verbreekt hij de verbinding. 

Ze strekt haar armen boven haar hoofd en mompelt: ‘Yi-
haa!’ Pas dan valt haar blik op Helmut. Slaperig zit hij om 
zich heen te kijken vanachter de vergadertafel. 

‘Helmut, ik was je zowat vergeten!’
Vredig zegt hij: ‘Dat hoor ik wel vaker, Evelien.’ 
‘Nog één moment.’ Ze belt Derek weer, maar ze krijgt 

opnieuw zijn voicemail. 
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