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Oefening die ik somtijds maak: mijn ogen sluiten en slen-
teren door het ouderlijk huis dat waarschijnlijk niet meer 
bestaat, of anders onherkenbaar is verbouwd zoals ik me-
zelf soms vanbinnen helemaal zou willen verbouwen. De 
kleur van het (afwasbare) behang oproepen, de motiefjes 
ervan, waarvan men zich afvraagt hoe ze in godesnaam 
ooit modieus kunnen zijn geweest. De geur van vocht in 
elke kamer. De geur in de woonkamer, sterk bepaald door 
het krantenpapier op de bodem van de vogelkooi waar-
in de sappen van talloze kanariekakjes waren gedrongen, 
vermengd met zaadjes. Onze kanarie (ik zou mijn moe-
der kunnen citeren, ik zou bijna al mijn vergane liefdes 
kunnen citeren) at zaden zoals ik chips, zodat er meer op 
de grond lag dan er in het eetgat was gegaan.
 Weet ik nog elke lichtschakelaar staan? Ja!
 In alle huizen die ik heb bewoond, in ieder apparte-
ment van elke vrouw bij wie ik introk, ook deze die het zo 
lang met me uithielden dat ik nog lang niet al mijn dozen 
had uitgepakt toen ik alweer op zoek mocht naar een an-
der onderdak, weet ik nog de lichtschakelaars staan, al-
lemaal. Elke nacht nog zou ik er dronken kunnen thuis-
komen en het bed zien te halen zonder dat ook maar één 
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vaas aan diggelen gaat. Mijn ruimtelijk geheugen is feil-
loos: ik stoot aan niets een teen, na mijn doortocht door 
de gangen hangen alle schilderijen steeds nog waterpas. 
Het geheugen van een blindschaker.

Maar misschien ook niet. Niet het verstand namelijk – 
het lichaam zélf herinnert zich. Uit het hoofd zou ik nooit 
kunnen zeggen hoeveel trappen de woning telde waar ik 
m’n veertigste verjaardag vierde, maar mijn benen we-
ten het. Zeer precies. En zij zouden mij opnieuw en veilig 
naar boven loodsen in het donker. Mijn voeten voelen 
een half centennium na datum de kou na van de vloer in 
het huis van mijn grootmoeder, op weg naar het veel te 
verre toilet in de nacht. En mijn beenspieren herinneren 
zich haarscherp hoeveel kracht ze moesten zetten om mij 
als kleine koter zo hoog te laten springen opdat ik, einde-
lijk, eindelijk, de deurbel kon raken.
 Ik geloof dat zulks geluk was: het moment waarop ik 
voor het eerst de deurbel haalde. Een gedachte, geformu-
leerd wanneer ik eraan begonnen ben vooral nog dingen 
voor het laatst te doen.

Talrijk al waren de huizen die ik kon bezoeken in mijn her-
innering, de zomer waarin ik de Dictionnaire français las, 
van a tot z, van a tot zythum. Alles bij elkaar een hele straat 
vol. Ouderlijke huizen, internaten, de huizen en vakan-
tiehuizen van tantes die op me pasten, de zolderkamers 
aan het begin van mijn volwassendom, koterijen, appar-
tementen waar je de stoelgang van de bovenburen naar 
beneden hoorde kletteren en de kreten van de afgeroste 
onderbuurvrouw uitgeschreeuwd, waar je als het ware 
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haar kaakbeen hoorde kraken tegen de gebalde vuist, en 
gaandeweg de betere burgerhuizen die ik mij onverhoopt 
veroorloven kon, met tuintjes waar je meer werk dan ge-
not aan had. En er zou weldra nóg een mij te herinneren 
huis bij komen, misschien wel het allermooiste dat ik ooit 
had bewoond, het allermooiste dat ik ooit bewoond zal 
blijken te hebben, gelegen aan een meer, omzoomd met 
prachtige bomen om mij aan op te knopen.
 Te laf voor het leven en te bang voor de dood, besloot 
ik uiteindelijk toch maar het huis te gaan verkopen.

Het vraagstuk omtrent zelfmoord is uiterst nuttig en ik 
vermoed dat elkeen, ook de gelukkige, zich minstens een 
paar keer in zijn leven heeft afgevraagd op welke manier 
hij er een eind aan zou breien zodra de noodzaak daar-
toe zich zou aandienen. Een denkspelletje. Je hebt er geen 
dobbelsteen voor nodig.
 Mijn voorkeur slingerde voortdurend van verhanging 
naar de kogel, en terug. Tik, tak, tik, tak. Tot de dag dat ik 
mijn hond doodschoot.
 Mijn hond Kom, een Berner senner, aanhankelijk, in-
telligent, loyaal en snel verveeld. Wanneer hij het beu 
werd op het tapijt geluidloze, stinkende winden van vier 
beaufort te laten in z’n slaap, drong hij bij me aan op ac-
tie. Had ik tijd noch zin met deze kolos te ravotten, dan 
nam hij een wijnfles uit mijn voorraad tussen zijn steeds 
onfrisser ogende kiezen en holde ermee naar buiten, in de 
wetenschap dat ik niet lijdzaam kon blijven toezien hoe 
de ene fles na de andere naar buiten werd gesleept om ver-
volgens te worden verstopt in de tuin of in het aanpalende 
bos.
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 Kom was niet mijn hond. En heette meer dan waar-
schijnlijk ook niet Kom, omdat niemand zo praktisch 
ingesteld was zijn dier te noemen naar de voornaamste 
reden waarom je ’t riep. Hij was op een dag mijn tuin 
komen in lopen, vlijde zich neer in het gras in de volste 
overtuiging dat ik me wel aan hem zou gaan hechten, en 
keek me vervolgens aan met een blik die vroeg om hoe 
laat zijn eten werd opgediend. En is niet meer van mijn 
zijde geweken sedertdien.
 Ik vond het niet eens zo erg. Wanneer honden elkaar 
tegenkomen, gaan ze aan het bijten en het bassen. Tenzij 
het om te neuken is, en dan het liefst van al nog snel, zijn 
ze veel, veel liever bij de mens. En ik, mens, had liever het 
gezelschap van een hond. Dus dat zat snor.

De stugge bewoners van het dorp hadden een begroe-
ting, hoe kort en droog ook, altijd al een vorm van ener-
gieverspilling gevonden, maar zodra ze mij met die hond 
zagen woekerden ze plotsklaps met vriendelijkheid en 
volzinnen. Ik bestond, omwille van de hond.
 En toen werd Kom ziek. Z’n hele lijf stond vol builen, 
mijn flessen bleven liggen waar ze hoorden te liggen, het 
hele huis rook naar natte hondenscheet. De dichtstbij-
zijnde dierenarts bevond zich veertig kilometer landin-
waarts, maar ik zou Kom met geen mogelijkheid in mijn 
auto gekregen hebben. Iedere poging om hem op te tillen 
beantwoordde hij met een beet, die weliswaar harder had 
gekund, dit dier was makkelijk in staat mij met één knauw 
te ontvingeren, maar die venijnig genoeg was om duide-
lijk te maken dat ik er niet aan denken moest hem elders te 
laten inslapen. Toen ik de dierenarts belde, liet zij me met 
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nationale snabberigheid weten dat ze zich niet verlaagde 
tot lange autoritten voor zoiets onnozels als het euthana-
seren van een huisdier. In deze streken werd men geacht 
zelfredzaam te zijn, en de dame (die aan de telefoon meer 
blafte dan ik ooit mijn hond had horen blaffen, ondanks 
haar harde mezzosopraan, en die ik me voorstelde als de 
peperkoekenheks uit de opera Hänsel und Gretel) wees 
me op mijn tekortschietende mannelijkheid en mijn to-
tale vervreemding van de natuur. Straks werd ze nog op-
geroepen om verlossende spuitjes te geven aan braadkip-
pen, wanneer sukkels als ik het voor het zeggen kregen!
 Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert mir am Häus - 
chen?

De hond crepeerde, hetgeen de katten uit de buurt inspi-
reerde vrolijk door de tuin te trippeltrappelen, pak me 
dan als je kan, en in een eruptie van heldhaftigheid vroeg 
ik de boomhakker aan de overkant van het meer of hij 
me een pistool kon lenen. Hij liep net tabak te sjieken, dat 
was hem al druk genoeg, mijn aanwezigheid maakte zijn 
dag bijna ondraaglijk lastig. Waar het pistool voor die-
nen moest interesseerde hem niet. Toen ik over de hond 
begon stak hij zijn vlakke rechterhand de lucht in om me 
de mond te snoeren, als om te zeggen: ‘Spaar je de uitleg, 
wie spreekt die ademt niet, het is jouw zaak!’ Hij vond het 
vooral onbegrijpelijk dat ik geen wapen in huis had, dat 
baarde hem meer zorgen dan dat ik iets onwelvoeglijks 
zou doen met dat ijzeren en dodelijke cijfer 7.

‘Weet je hoe het ding werkt?’
 Ik blufte.
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 ‘Hoeveel kogels?’
 ‘Eén is genoeg!’ snoefde ik, en hij gaf er me drie.

Nadat paus Johannes in 855 van een kind beviel, en dus 
ene pausin Johanna bleek te zijn, werden de na haar re-
gerende kerkleiders gecontroleerd op het bezit van een 
koppel zaadballen. Er bestaan vele manieren om het 
geslacht van een man te bepalen, en sommige daarvan 
moeten ook best aangenaam zijn, maar waar ik woonde 
werden onweerlegbare bewijzen geleverd door een goe-
de schutter te zijn en door het drinken van een zelfge-
brouwen goedje, een soort van vodka tot de xte macht, 
genuttigd met een knabbeltje van gefermenteerde haring 
erbij. De boswachter schotelde me beide voor, de groot-
ste vorm van gastvrijheid die me was betuigd sinds ik mij 
hier had gevestigd. Mijn sociale leven had er al lang niet 
meer zo prachtig uitgezien. Toegegeven, mijn verwach-
tingen van een rotte haring waren de juiste gebleken en ik 
had de grootste moeite om die culinaire, extreem zoutige 
kul naar binnen te werken. Maar mijn omgang met de 
fles imponeerde enigszins en maakte mijn onkunde met 
schietmachines nog iets of wat goed.
 Testiculos habet.

De sterkedrank maakte me opgefokt genoeg om de hond 
uit z’n lijden te verlossen toen ik in de witte nacht naar 
mijn spoedig te verkopen woning terugliep. Hij lag in de 
tuin, te slapen. Het eerste schot was het goede. In de nek. 
Hij heeft van niets geweten. Volgens mij denkt ie nog al-
tijd dat hij straks wakker wordt naast een schotel smake-
lijke vettigheid. Maar de hele handeling voelde zo smerig, 
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zo luidruchtig, zo heel erg on-mij, dat ik begreep nooit 
mezelf uit dit bestaan te kunnen schieten.
 Tik, tak, tik,
 tak.
 Alleen de bomen bleven over.
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Het was lang geleden dat ik nog eens met een vrouw in 
levenden lijve had gesproken, de kassiersters die mijn 
flessen wijn en mijn diepvriesmaaltijden in papieren zak-
ken stopten openden zelfs hun mond niet om het te be-
talen bedrag te zeggen, dat kon ik immers aflezen van een 
schermpje, en toen de makelaarster met uitgestoken hand 
op me afkwam, taterend en kwekkend wat een avontuur 
het was geweest om zelfs mét gps mijn huis te vinden, 
keek ik alweer uit naar het moment dat ze met snavel en 
al in haar auto zou stappen en terugkeren zou naar haar 
wereld van hoge hakken en kapsalons met espressoappa-
raten. Ze had mooie lippen, maar wat eruit kwam beviel 
mij niets.

‘U wóónt hier?’

Dat konden inderdaad maar drieëntwintig mensen op de 
hele wereld zeggen, dat ze in dit gat woonden, en ik was 
er een van, jawel. En ’s winters lag dat aantal nog lager. 
De sneeuwruimers kwamen niet tot hier, zie je, iedereen 
moest zelf zijn stukje van de weg vrijmaken met de spade, 
bereikbaarheid betaalde je met een gebroken rug, geen 
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sprake van dat ze dit huis verkocht kreeg aan een kreu-
pele. Gezinnen met kinderen kon ze ook al schrappen, de 
dichtstbijzijnde school bevond zich op zevenentwintig 
kilometer en niemand leek daar slimmer te worden. De 
postbode, die kwam wel, maar eigenlijk alleen met reke-
ningen. Een sociaaldemocraat met een groot geloof in de 
mensheid had hier ooit eens glasvezel aangesleept, dus 
internet hoorde tot de mogelijkheden, al was het zo dat 
vooralsnog niemand daar gebruik van maakte vanuit een 
diepgeworteld wantrouwen tegenover de vooruitgang. 
Doch: het kon. Iemand moest op een dag de eerste zijn. 
Er reden bussen naar de stad, twee per dag, en geen in 
het weekend. Volgens nasa zou leven op Mars mogelijk 
moeten zijn, maar over dit gebied zwijgen ze heel diplo-
matisch. Ik zag het haar denken: je moest een gek zijn om 
hier te wonen, een kluizenaar, een misantroop. En als je 
geen gek was, dan werd je ’r gaandeweg wel een.
 Voor haar stond nu iemand die aan het gewenste profiel 
voldeed, ze wist het zeker. Ik was wellicht de enige mens 
aan wie ze mijn eigen huis kon verkopen.

‘U weet dat potentiële kopers altijd willen weten waarom 
een huis op de markt belandt?’

Zelfoverschatting, mevrouw. Ik had ooit genoeg van het 
menselijk lawaai, en verdwijnen zou dat gevoel nooit he-
lemaal, maar ik was te slap in mijn mensenhaat. Ik ging 
kapot in deze stilte, was karakterieel niet opgewassen te-
gen het meer dat daar prachtig en rimpelloos lag te we-
zen, het ruisen van de bomen, het fiepen van een ree, en 
ik was te koppig om het tegenover mezelf toe te geven.
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 Het idee dat ik ook hierin faalde, in die door mij zo 
intens gekoesterde misantropie.
 Eenzaamheid was mijn enige trucje geweest, al sinds ik 
een kind was, ik excelleerde erin, kampioen van de solitu-
de, en ik was het kwijt. Alle dagen dronk ik de zon onder, 
zogezegd voor de gezelligheid. Omdat ik het goed had 
met mezelf. Maar om de twee weken sjouwde ik mijn lege 
flessen naar de glascontainer, waar ik de buurt een half-
uur lang terroriseerde met geklingelklangel. De muziek 
van mijn gezuip. Schaamte daarover. Uiteindelijk ging ik 
steeds vaker over op wijn in kartonnen dozen, dat maak-
te tenminste geen herrie als je die weggooide. Er hing een 
kraantje aan die bidon, zo’n kleine beteuterde penis die 
alleen nog maar te pissen had, en waar ’s zomers de fruit-
vliegen rond zwermden, zich verheugend op het kleinste 
lekje, de kleinste druppel bungelend aan de treurige plas-
ser. Anderhalve dag na aanschaf van zo’n karton soms, 
begon de blaas al te sputteren, prut prut prut, de prostaat. 
Dan haalde ik de wijnzak uit de doos en kneep ik er de 
laatste van vele heerlijke druppels uit. Wie begreep nou 
ooit de zogenaamde kenners die beweerden dat ze een of 
ander grand cru’tje te lang hadden laten liggen zodat die 
onwederroepelijk ondrinkbaar was geworden?
 Oenologen, met de oen van oen.
 En hoewel ik geen enkele geldige reden kon bedenken 
waarom ik me niet naar de verdommenis zou slempen, 
zat de klad in mijn zelfrespect. Te trots om te rotten vóór 
ik in de grond werd gestopt. Soms fantaseerde ik mijn 
einde bij elkaar, doodgezopen in mijn zetel. Er zouden 
weken, maanden verstrijken eer men mij vond. De fruit-
vliegen zouden hun terrein verleggen, van de tuit naar 
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mij. De laatste gisting. Door niemand gemist. Er was geen 
geheugen waaruit ik niet al jaren was gewist.
 Het werd tijd dat ik terugkeerde naar de mens; ik nam 
alle oppervlakkigheid en alle laweit er, zonder glimlach, 
bij.
 Daarom dus belandde dit huis op de markt. Geit!

Eerste indrukken, zei de makelaarster, en ik zag daarbij 
haar veel te wit gebit, waren belangrijk, voor mensen zo-
wel als voor huizen. (Was ik werkelijk de laatste homo 
sapiens met natuurlijke, ochtendpisgele tanden?) De ma-
nier waarop ze haar waarheden kwekte, deed vermoeden 
dat ze nooit haar eigen kalenderspreuken in vraag stel-
de. Maar mijn huis stonk, dát wou ze eigenlijk zeggen. 
Ik was een roker, en te oordelen naar haar klapwiekende 
neusvleugels zelfs een kettingroker. Ik mocht het zelf niet 
goed beseffen, dat was immers typisch aan paffers, maar 
dit huis stónk. Haar gezicht verfrommelde terwijl ze het 
uitsprak. De mimiek van een zevendeknoopsgatdiva. De 
theaterprijs van de Provincie Proet. Winnares van De 
Gouden Drol op het festival van Santa Snol.
 Wanneer hier over enkele weken een potentiële koper 
op huisbezoek kwam, dan moest die na twee schreden 
alweer meteen naar buiten spurten om verse lucht te 
happen, tenzij die natuurlijk zelf ook zo’n idioot was die 
vrijwillig zijn longen carbolineerde. Ik moest begrijpen 
dat liefhebbers van dit soort geuren zich niet in de bossen 
vestigden: voor hen waren industrieterreinen ruim goed 
genoeg! De mestvaalt! Het vilbeluik!
 (Het eerste schot voor de hond was het goede geweest; 
ik had met andere woorden nog twee kogels over.)
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 Of ik wou overwegen om voortaan, tot de koop werd 
gesloten, enkel nog buiten te roken? Gelukkig was het 
zomer, de ramen konden open, met een beetje meeval 
waren de ergste kadavergeuren al de wijde wereld in ge-
waaid en mocht dit huis een thuis zijn voor elke neus.
 Een thuis voor elke neus. Kijk eens aan. Zou ze het zo 
formuleren, het taalfenomeen op talons? Te koop: char-
mante woning met potentieel, een thuis voor elke neus?
 Wat ze me eveneens wou aanraden was om het haard-
vuur aan te steken wanneer er geïnteresseerden over de 
vloer kwamen. De geur refereerde aan gezelligheid en 
warmte. Verse koffie zetten hielp ook, van vers gemalen 
bonen.

‘Een plantje in huis verricht ook wonderen, anders...’
 Kwek. Kwek.
 Als je naar buiten keek zag je uitsluitend natuur, tot in 
het bevreemdende toe, het nut van een potplant was mij 
volstrekt onduidelijk. Of je moest het nut zien van een ge-
kooide kaketoe in het regenwoud. In eerdere woningen 
had ik me weleens ontfermd over een kamerplant, vooral 
dan op aangeven van vrouwen, en die gaf ik dan of te veel 
of te weinig water. Ik heb het nooit begrepen, hoe anderen 
erin slagen een cactus of een ficus levenslang aan zich te 
binden. Maar toen ik hier introk voelde ik mij ontdaan 
van de taak enkele stengels te begieten. Buiten groeide 
er reeds zoveel, en het groeide daar beter wanneer ik het 
ongemoeid liet. Bomen snoeien leek mij een uiting van 
diep dedain tegenover de natuur. Je reinste paternalisme 
was het. Bomen zorgen bij mijn weten al langer en beter 
voor zichzelf dan de mens. Om dezelfde reden had ik ook 
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geen poot uitgestoken in mijn tuin. Wat daar de kop op-
stak mocht men misschien onkruid noemen; ik vond het 
mooi.

Nou-nou, dat mocht allemaal wel waar zijn wat ik  daar 
beweerde, want het goed uitleggen kon ik zo te merken 
wel, zij was diegene met zo veel jaren verkoop ervaring, ze 
wist waarom ze haar nagels lakte, het ontbloten van haar 
benen werd ’r toegefluisterd door de harde wetten van het 
vak, wetten die vraag en aanbod overtroffen, die de ver-
houdingen tussen vraag en aanbod desnoods op hun kop 
zetten, alles was te verkopen, huizen, lijven en leugens, de 
overtuiging waarmee ze het poneerde liet verstaan dat ze 
al dit alles ook al hád verkocht, maar als er voor dit doel-
eind een potplant in de woonkamer moest, wel, dan wérd 
er een potplant in de woonkamer gezet. Het ging ’m niet 
om de potplant an sich, wijsneus, wel om het idéé achter 
de potplant.
 Ik hoefde niets te ondernemen, de medewerkers van 
haar kantoor zouden hier weldra een paar kamerplan-
ten installeren. En mooie, ook. Ze deden zulks vaker in 
de branche, te verkopen huizen opnieuw inrichten, al 
was het maar voor een dag. Overigens kon het evenmin 
kwaad om een paar dingen aan mijn muren te hangen, al 
dat klinische wit vond ze maar niets. Er hing zelfs geen en-
kel schoffelgewei als jachttrofee aan een of andere wand, 
alsof ik er trots op was geen man te zijn. Sjonge. Kandi-
daten moesten geloven dat het hier gezellig kon zijn. Of 
worden.
 Het dak was recentelijk nog vernieuwd. Haar immobi-
liënboerenjargon had daar een woord voor: een plus!
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 En alsof ze inzag mijn smaak al voldoende beledigd te 
hebben, onderstreepte ze de meerwaarde van een goed 
geïsoleerde houten woning die zopas nog was behandeld 
en geverfd. In het blauw nog wel! Het was eens wat anders 
dan al die falurode woonsten hier, de kleur van de een-
heidsworstendraaiers. Niet iedereen voelde schaamte of 
schuld bij het onderscheid, daar moesten wij ons op fo-
cussen, op de doelgroep die het aandurfde lichtjes anders 
te zijn.
 Afwijkelingen, bedoelde ze.

Toen ze mijn slaapkamer inspecteerde, bedacht ik welk 
een eeuwigheid het was geleden dat zich daar nog eens 
een stel blote vrouwenbenen had vertoond.
 Denkend aan die laatste keer, een pijnscheut.
 Ik heb het nooit aangenaam gevonden in de slaapka-
mer te staan van bevriende koppels die zo nodig trots een 
rondleiding wensten te geven in hun nieuwe liefdesnest. 
Er is maar één enkele gedachte mogelijk bij het zien van 
een bed, bij het zien van de spijlen van dat bed, en ik word 
daar niet altijd gelukkiger van. Er zijn deuren die op slot 
mogen blijven. Bespaar mij de vernissage van andermans 
kamers.
 Zij? Dacht zij zich in dat bed met mij? We waren al-
leen, niemand zou het ooit te weten komen.
 Maar ze zei: ‘Het licht valt hier erg mooi naar binnen, 
het is hier ongetwijfeld heerlijk wakker worden.’
 Dat kon kloppen, al was ik hier zo veel heerlijker nog 
in slaap getotterd met een kop vol cabernet.
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De badkamer. Zicht op het meer in je blote reet. Vloer-
verwarming, met een warmtewisselaar. Temperaturen 
die werden gewonnen uit de bemoste rotsen waarop deze 
doening was gebouwd. Allemaal plussen. Plusserdeplus. 
Stilaan groeide haar geloof in de verkoopbaarheid van 
dit vastgoed. Om er te wonen moest je krankjorum zijn, 
daar bleef ze bij. Maar als tweede woonst was het uiter-
mate geschikt.

De tuin was het troetelkind van de vorige eigenaar ge-
weest. Hij was het levenswerk van een zelfverklaarde 
landschapsarchitect, en deze man had de bereidheid ge-
toond een fors bedrag van de prijs te frutselen indien ik 
hem beloofde zijn compositie voor geuren en kleuren in 
ere te houden. Toen de akte werd getekend overhandig-
de hij me een grondplan, tonende welke bloem waar was 
geplant, geen enkele legionair had ooit over een dergelijk 
secuur grondplan beschikt, en hij had daarop de Latijnse 
benamingen van al dat gebloesemte neergezet in onver-
gankelijke inkt, in een handschrift waarmee men kon sol-
liciteren in een middeleeuws kloosterscriptorium.
 Euphorbia. Clematis. Asplecias tuberosa. Zolang er 
bloem bollen in de grond staken kon je dode talen reani-
meren. Het kon niet anders of alle latinisten waren tevens 
botanist. Bijna alle latinisten.
 Het eerste wat ik als kersvers eigenaar uit de muur 
snokte was een spreuktegel naar Hollands model: ‘Een 
bloem is een glimlach van God.’
 Hoe het de tuin verging is gekend. God was Zijn gevoel 
voor humor kwijt.
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De verkoopster bekloeg zich de keuze van haar schoeisel 
die dag, wandelend door de tuin. De molshopen stem-
den haar treurig. Wist ik dan niet dat die gemene onder-
kruipers in deze streken werden bestreden met Zyklon B? 
En toen ze vervolgens ook nog eens tegen een fles wijn 
schopte en ze mijn ongeloofwaardige verhaal over een 
hond en diens kuren moest aanhoren, wist ik vrijwel 
zeker dat ze mij de raarste piezewiet vond die ze in haar 
roemrijke carrière was tegengekomen.
 Maar mijn pruimelaar voerde haar naar euforische 
hoogten.
 ‘U heeft een pruimelaar!!!’
 Een groot stuk kauwgom buitelde in haar mond.
 ‘U heeft een pjuimejaaj!!!’
 Alsof het huis pas dankzij deze fruitboom verkocht 
kon worden.
 Ze bevoelde de pruimen en kwekkwekkwekte dat ze 
tot een uitstekend ras behoorden, onversmaadbaar, en 
een plicht tot taartenbak. Ik mocht niet op mijn krent 
gaan zitten als ze rijp waren voor de pluk, eens deze 
vruchten zelf van de boom vielen zou de pruimenmade 
immers zegevieren. Had ik die les goed opgestoken? Ze 
sprak over beurtjaren en vruchtdunning, tikte me op de 
vingers omdat ik nog geen wespenval had gehangen.
 Beurtjaren... Daar had ik zelf, geloof ik, ook last van. 
Het was een woord dat je haast kon proeven en ik keek 
ernaar uit om het uit te spreken.
 Hoe gaat het...? Bwah, ik heb weer last van een beurt-
jaar...


