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Ik schud de zak houtskool leeg in de barbecue en gooi er een paar 
brandende aanmaakblokjes bij. Als dat niet snel genoeg gaat, pak 
ik de fl es spiritus en slaat de fi k er lekker in.

Ik hoor het hoge geluid van de Gilera van Jessica door het 
gangetje. Ze duwt met haar voorwiel de schuttingdeur open. 
Michael loopt achter haar. Mijn moeder en ik hebben hem al een 
keer ontmoet, oma nog niet. Als ze hem in het oog krijgt, schiet 
ze in de lach. ‘O…’ zegt ze hinnikend. ‘Zo zwart.’

Jessica zet haar brommer tegen de schutting. ‘Dit is ’m nou, 
oma.’

Michael geeft mijn moeder drie kussen, schudt mijn hand en 
loopt dan op mijn oma af, die hem nog altijd aankijkt met een 
blik die ergens tussen bewondering en verbijstering inhangt.

‘O, zo zwart,’ zegt ze nog een keer. ‘Hij lijkt wel blauw.’
Michael glimlacht. ‘Dag, mevrouw. Jessica heeft me veel over 

u verteld.’
Mijn zus staat er met een wanhopige blik naast en grijpt mijn 

arm vast.
De kooltjes en briketten beginnen langzaam grijs te worden 

en als ik blaas zie ik op sommige plekken een oranje vuurgloed. 
Mijn moeder heeft soep voor ons neergezet om de eerste honger 
te stillen. Oma houdt haar hoofd heel dicht boven haar bord, 
maar toch lukt het haar iedere keer maar de helft van de opge-
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schepte soep in haar mond te krijgen. De andere helft druipt of 
op de tafel, of op haar jurk. Ze slurpt en smakt en maakt knor-
rende geluiden. Het is een slagveld.

‘Lekker, ma?’ vraagt mijn moeder.
‘Net ketchup.’
Michael lacht. ‘Hoelang woont u hier al?’ vraagt hij.
Oma kijkt onverschillig om zich heen.
‘Oma, Michael vraagt hoelang u al bij ons woont?’ herhaalt 

Jessica.
‘Wat maakt mij het uit waar ik woon,’ antwoordt oma tussen 

twee happen door.
Als iedereen klaar is met de soep, ruimen Jessica en mama de 

tafel af. Oma schuift haar glaasje richting Michael. ‘Zo, schenk 
jij nog maar eens een borreltje voor me in.’

Ik leg het recept uit aan Michael en hij vraagt waar hij de 
suiker kan vinden.

‘Zo’n lief jongetje, hè,’ zegt oma tegen me.
Michael pakt de fl es bessenjenever en schenkt het borrelglaasje 

vol. ‘Niet roeren,’ zeg ik. ‘Ze wil de suiker eruit scheppen.’
Ik heb enorme zin in bier, maar het is nog steeds geen acht uur 

en mijn moeder is onverbiddelijk.
Onder de tuintafel staat een teil gevuld met water, ijsblokjes en 

fl essen frisdrank. Ik pak er een fl es cola uit, schenk voor mezelf 
een glas in en doe er, met mijn rug naar oma en Michael, snel 
een scheut Coebergh bij.

De zon is inmiddels gedraaid, Michael en ik verplaatsen de twee 
parasols, zodat de eettafel weer helemaal in de schaduw staat. 
Mijn moeder zegt dat de koelkast te vol zit, dat we minstens 
nog een teil nodig hebben om alles een beetje op temperatuur te 
houden. Ze vraagt of ik aan Turk kan vragen of hij ijsklontjes kan 
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meenemen en gaat naar boven om zich om te kleden.
Ik kijk op de klok. Kwart voor zeven. Ik heb zin om op de 

bank te gaan liggen, maar ik weet dat de visite binnen een half-
uurtje op de stoep staat, dus als Jessica en Michael zich ook 
gaan omkleden, haal ik nog maar een bessen voor oma en een 
cola-bessen voor mezelf. Ik bel Turk voor de ijsklontjes. Daarna 
ontkoppel ik de stereotoren in de huiskamer en sleep de hele 
handel naar buiten.

Oma nipt aan haar glas.
‘Waar luisterde u vroeger naar, oma?’
‘Naar mijn vader.’
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Aan Turks bolle armen bungelen twee zakken ijsklontjes. Met 
moeite manoeuvreert hij zich langs de schuttingdeur en gooit 
de zakken in de teil koud water die ik heb neergezet. Het zweet 
druipt van zijn voorhoofd. Ik schuif de teil snel onder de tuintafel 
en vul hem met fl esjes bier.

Turk ziet er ondanks zijn kater en bezwete gezicht goed uit. 
Hij heeft zijn blonde haar strak achterovergekamd, draagt een 
wit Armani-T-shirtje, een witte broek die tot net over zijn knie-
en komt. Zijn armen en gezicht zijn roodverbrand. Hij kijkt 
verlekkerd naar het vlees. ‘Ik kan wel een heel paard opvreten,’ 
zegt hij.

Dan ziet hij oma in de hoek van de tuin zitten en loopt op 
haar af om haar gedag te kussen. Oma stribbelt tegen, maar Turk 
laat zich niet weerhouden.

‘Zal ik bijschenken voor u,’ vraagt hij en hij wijst naar het 
glaasje dat voor oma op tafel staat. Ze knikt.

Het glaasje gaat vol tot aan de rand. ‘Een dubbele om in de 
stemming te komen, oma.’

‘Ik ben je oma niet. Ik weet wie je bent. Je vader heeft er een 
met een schaar gestoken.’

‘Jaja,’ zegt Turk giechelend. ‘We zijn niet allemaal van adel.’
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Turk is mijn beste vriend. Mijn enige echte vriend. Hij woont 
twee rijen verderop met zijn vader en zijn moeder, en een oude 
papegaai met allemaal kale plekken die maar twee woorden kan 
zeggen: ‘Mama, snoep. Mama, snoep.’

De Turaks. Ze kwamen in de straat wonen in de zomer dat 
ik tien werd. Iedereen had het over een gedwongen verhuizing, 
maar ik wist niet wat dat betekende. Ik zag een bol jongetje rond-
fi etsen op een zilverrode BMX, en hoewel ik me kapot verveelde 
– iedereen was op vakantie behalve wij – durfde ik niet op hem 
af te stappen. Misschien kwam het door zijn oorbelletje, of door 
de wapperende witte haren in zijn nek.

Na een week of twee begon school weer en bleek hij bij me 
in de klas te zitten. Meester Schmink opende het jaar met een 
kringgesprek, de zomerhitte hing nog tegen het plafond. Hij ging 
achter Turk staan en legde zijn handen op zijn schouders. ‘Dit 
is Dennis Turak,’ zei hij. ‘Hij is nieuw op school en er zijn twee 
dingen bijzonder aan Dennis. Ten eerste: hij is een jaartje ouder 
dan de meesten van jullie. En ten tweede: Dennis’ vader zit in de 
gevangenis. Kent iemand van jullie iemand die in de gevangenis 
heeft gezeten?’

Ik wilde mijn hand opsteken, maar bedacht me toen ik zag dat 
niemand anders aanstalten maakte.

‘Maar hij is bijna weer vrij, hè Dennis?’ zei meester Schmink. 
‘Vertel maar, over hoeveel dagen komt je vader thuis?’

Turk keek afwezig naar buiten, liet zijn duim, wijsvinger, mid-
delvinger en ringvinger langzaam omhoogkomen, duwde zijn 
half mee opgekomen pink terug en keek naar zijn hand. ‘Nog 
vier dagen, meester.’

Meester Schmink keek tevreden. Een beleefd antwoord. Hij 
ging deze jongen kneden, moet hij hebben gedacht. Maar Turk 
was een handgranaat in de vorm van een kinderlichaam. Nog 
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voor het einde van de ochtend ging de pin eruit. Hij moest een 
couplet zingen van de ‘Dierentuin Boogie’, maar kende de tekst 
niet, dus hij maakte er zijn eigen versie van. Iets met neuken en 
beren. Meester Schmink werd rood en daarna liep het compleet 
uit de hand. Schriften, klappers, rekenboekjes, pennenbakken 
vlogen door de lucht. Als een bal in een fl ipperkast schoot Turk 
de klas door, de oude meester wanhopig achter hem aan. Turk 
klom door het raam, sprong in de rondte op het schoolplein. 
De meester schoof het raam dicht en sprintte door de deur naar 
buiten. Turk klopte op het raam, wist dat hij nu in de val zat. 
Iemand moest opendoen. Ik twijfelde, maar toen ik de meester 
het plein op zag rennen, schoof ik snel het raam weer omhoog 
en trok Turk naar binnen. Hij kraaide van plezier, liep over de 
tafels en werd uiteindelijk gepakt door een jongere leraar die 
meester Schmink erbij had gehaald. Pas toen er drie meesters 
boven op hem zaten, gaf hij zich over. Hij lag op de grond, vlak 
bij mijn tafeltje en keek me met grote glimmende ogen aan. 
‘Hé, jij woont toch bij mij in de straat?’

Sinds die dag zijn we onafscheidelijk. Zijn vader kwam vier 
dagen later uit de gevangenis. Jessica wist dat hij iemand met een 
schaar in zijn nek had gestoken tijdens een caféruzie. Poging tot 
doodslag. Turk vertelde altijd dat zijn vader uit zelfverdediging 
had gehandeld. Twee jaar had hij vastgezeten. Ik verwachtte een 
stoere piraatachtige verschijning, maar behalve drie kleine ge-
tatoeëerde puntjes op zijn hand, was er weinig stoers aan Turks 
vader. Het was een klein mannetje met een rond brilletje en een 
licht gebogen rug.

Papa kende hem vaag, nodigde hem uit om te komen drinken 
bij de visboer, maar hij bedankte. Geen gekkigheid meer. In de 
gevangenis had hij de Heer ontdekt. En Eurosport. De Bijbel 
lezen of sport kijken, dat was zijn nieuwe leven. Ik zag hem nooit 
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met Turk spelen, maar daar leek hij niet mee te zitten. ‘Ik heb de 
liefste vader van de hele wereld,’ zei hij.

Hoewel ik altijd een beetje op mijn hoede was als ik bij de 
Turaks speelde en goed rondkeek of ik geen rondslingerende 
scharen zag, klopte het wat Turk zei. Zijn vader wás aardig. Een 
beetje saai misschien, een beetje oud, maar aardig. Net als zijn 
moeder, die al grijze haren had en tot grote woede van Turk soms 
voor zijn oma werd aangezien.

Ze kwamen altijd kijken bij voetbal. En dan bedoel ik echt 
kijken. Niet zoals mijn vader, die – als hij er was – alleen de laat-
ste tien minuten van de eerste helft meepikte, daarna de kantine 
indook en er niet meer uit kwam. Ze keken echt, van het begin 
tot het einde. Als Turk een driftaanval kreeg vanwege een of 
ander buitenspeldoelpunt, liep zijn vader het veld in, pakte hem 
van achteren met twee armen vast en drukte hem stevig tegen 
zich aan. Dan kalmeerde hij, alsof zijn vader de rust die hij had 
gevonden naar hem probeerde door te stralen.

Turk werd voor kerst nog van school gestuurd. Hij moest 
naar het speciaal onderwijs en werd iedere dag thuis met een 
bus opgehaald. Maar dat maakte voor onze vriendschap niet uit. 
Als het busje aan het eind van de middag de straat weer inreed, 
waren we samen. En op een of andere manier ging het goed met 
Turk op die school, want hij bleef niet meer zitten en bleek best 
goed te kunnen leren. Dat had ook te maken met de pilletjes 
die hij kreeg voorgeschreven. ‘Slapmakers,’ noemde Turk ze. Ze 
zorgden ervoor dat zijn driftbuien minder werden. Hij neemt 
ze nog altijd.

We voetbalden samen, we jatten samen de viswinkel leeg, en 
na een jaar werden we weer herenigd op de middelbare school. 
Mijn lerares van groep 8 had mijn moeder geadviseerd ervoor 
te zorgen dat we niet bij elkaar in de klas zouden komen. Mijn 
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moeder knikte beleefd en belde ’s middags de school om Turk 
en mij in dezelfde klas te krijgen. ‘Je kunt maar beter een beetje 
stevig die nieuwe school binnenwandelen,’ zei ze.
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‘Goddelijk,’ zegt Turk gelukzalig als ik een speklap voor hem op 
een plastic bordje leg. Hij dartelt rond de tuintafel, gooit een 
fl inke klodder cocktailsaus op de speklap, gaat zitten en begint 
te eten. Ik pak een nieuwe Bavaria voor hem uit de teil.

‘Zelf niet?’ vraagt hij met het bordje op zijn knieën.
‘Het is nog geen acht uur.’
‘Waar is je moeder?’
‘Boven omkleden.’
Ik houd mijn glas onder zijn neus en dan begint hij te lachen.
‘Een dief ziet altijd open ramen,’ zegt hij. Een halve speklap 

verdwijnt in zijn mond.
‘Je bent vuurrood,’ zeg ik.
‘Voorgebruind.’
‘Hoe was het feest?’
Hij slikt, veegt zijn mond af met zijn onderarm en kijkt me 

aan met wijd opengesperde ogen. ‘Wij stammen af van zigeu-
ners,’ zegt hij. ‘Maar daar in het zuiden is het echt één grote 
circusbende. Ik was vanochtend pas thuis. Ik ben niet eens met 
mijn ouders mee teruggereden, maar ik heb de eerste trein ge-
pakt. Mijn moeder was kwaad, ongelofelijk. Ze hoorde dat ik 
met mijn achternichtje heb lopen klooien.’

‘Je achternicht?’
‘Ja, de dochter van de neef van mijn vader of zoiets. Weet ik 
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veel, ik had haar nog nooit gezien. Maakt ook geen fl ikker uit. 
Die hele familie heeft toch al bolle ogen, ik zal heus niet de eerste 
geweest zijn. Die meid, man… Ze had een kut als een kurken-
trekker. Iedere keer als ik ’m erin stootte leek het wel of mijn lul 
een kwartslag gedraaid werd.’

‘Je achternicht?’ zeg ik nog een keer en ik gooi lachend mijn 
hoofd in mijn nek.

‘Ja, man. Ze was niet te houden. Weet je wat ze wilde?’
‘Nee…’
‘Een vinger in mijn kont steken,’ fl uistert hij. ‘Ik zweer het je. 

Eerst dacht ik nog dat ze me daar per ongeluk aanraakte, maar 
nee, man, ze ging ervoor.’

‘En?’
‘En wat?’
‘Die vinger?’
‘Nee, nee, echt niet… Daar doe ik niet aan.’ Turk neemt een 

slok van zijn bier en kijkt een paar tellen dromerig voor zich uit. 
‘Nou ja, de aanhouder wint, zullen we maar zeggen.’

‘Dit is die jongen over wie ik verteld heb,’ zegt Jessica terwijl ze 
haar hand op Turks schouder legt. ‘Die voor een zak Milka-repen 
met de ladyshave zijn hele zakie heeft kaalgeschoren.’

‘Dat ben ik,’ zegt Turk en hij geeft Michael een hand. ‘Milky 
Ways waren het, geen Milka-repen.’

‘Nu krijgt hij medicijnen,’ fl uistert Jessica. ‘Hij is wat gekal-
meerd.’

‘Soms vergeet ik ze in te nemen.’
Jessica kijkt ons triomfantelijk aan. Hoe zenuwachtiger ze is, 

hoe stoerder ze doet. Ze heeft oma gehad, maar de avond duurt 
nog lang en ze moet haar verovering nog aan heel wat lijpen 
laten zien.
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‘Mooie naam heb je,’ zegt Michael tegen Turk, terwijl Jessica 
een biertje voor hem pakt.

‘Het is een ingewikkeld verhaal,’ zegt Jessica. ‘Maar zoals je 
kunt zien, lijkt Turk niet op een Turk. Hij is ook geen Turk en 
heet eigenlijk ook geen Turk, maar Dennis. Dennis Turak.’

Vertederd kijkt ze ons aan. ‘Soms zijn het net twee neukende 
honden. Alleen met een bak water krijg je ze uit elkaar. Maar we 
zijn blij dat ze elkaar hebben, want het zijn toch ja… bijzondere 
jongens.’

‘Ik had het niet beter onder woorden kunnen brengen,’ zegt 
Turk. ‘Jullie ook een speklapje?’


