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De deur gaat open. Gedempte voetstappen op het tapijt. Er komt 
iemand de kamer binnen. Een rinkelend servies. Ik word met een 
schok wakker en heb geen flauw idee waar ik ben. Wanneer ik mijn 
ogen opendoe, kijk ik in het gezicht van een man. Zonder ook maar 
een spier te vertrekken glimlacht hij f lauwtjes naar me en wenst me 
goedemorgen. Hij zet een dienblad met zilveren servies op het nacht-
kastje en opent vervolgens de gordijnen. Door de ramen stroomt licht 
de kamer binnen. Fel, hard en meedogenloos. Het doet pijn aan mijn 
ogen. Even ben ik van mijn stuk gebracht. Ik heb nog steeds geen idee 
waar ik ben.

Langzaam dringt het tot me door dat ik in bed lig. Het enige wat 
ik weet, is dat mijn hoofd aanvoelt alsof het gevuld is met watten. 
Denken alleen kost al moeite. Alles is een mistige chaos daarboven. 
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De man pakt het dienblad weer op van het nachtkastje en kijkt 
dan op me neer. Zijn blik verraadt dat hij me niet hoog heeft zitten. 
Verre van. Zonder nog één woord aan me vuil te maken, verlaat hij 
de kamer. En op dat moment schiet me te binnen wie hij is: Samar, de 
butler van Jean-Luc. Jean-Luc. Ik lig in Jean-Lucs bed.

Wat doe ik hier in godsnaam? Ik moet hier weg. Mijn hele lichaam 
doet pijn. Alsof ik overreden ben. Ik wil opstaan, maar mijn armen 
en benen weigeren dienst. Dit is vreemd. Koortsachtig graaf ik in 
mijn geheugen. Waarom lig ik in zijn bed? Maar hoe hard ik het 
ook probeer, ik kan me niet herinneren wat er vannacht gebeurd is. 
Verdomme, ik moet me toch nog wel iets kunnen herinneren. Godver, 
niks. Godverdomme. Hoe hard ik ook probeer… Niks. Niks. Niks. 
Alleen een eindeloze donkere diepte, waarin slechts een echo klinkt. 

Dan komen er heel langzaam een paar vage flarden omhoog. Maar 
ik kan er geen touw aan vastknopen. Alsof mijn herinnering in stuk-
jes is geknipt, door elkaar gehusseld, en in willekeurige volgorde weer 
achter elkaar is gezet.

Een scherpe pijn klopt achter mijn ogen. Bonkend. Even heb ik 
het gevoel dat ik moet overgeven. Ik staar naar het plafond en pro-
beer me te focussen. En dan, vaag maar tegelijkertijd helder als wat, 
doemt er een beeld op uit het gitzwart van mijn hoofd. Hij ligt boven 
op me. Met mijn armen gekruist voor mijn borst probeer ik hem met 
al mijn kracht van me af te duwen. Alleen is zijn lichaam te zwaar. 
Ik hoor mezelf nee roepen. Nee. Nee. Nee. Maar dat helpt niks. Het 
houdt hem niet tegen. Het geluid van mijn bloesje dat scheurt klinkt 
oorverdovend door de nacht. Daarna wordt het zwart. 

Op dat moment dringt de lelijke werkelijkheid binnen, als ik besef wat 
er gebeurd is. Ik voel me vies en leeg. Het enige wat ik wil, is hier weg. 
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Weg uit dit bed, weg uit dit huis, weg uit deze stad. Zo ver mogelijk 
hiervandaan vluchten. Ik moet hier weg. Met moeite kom ik omhoog. 
Dan zie ik dat ik naakt ben. Behalve dan de kimono die losjes over 
mijn schouders hangt en op mijn bovenarmen na niets bedekt van 
mijn lichaam. Vreemd, de kimono is niet van mij. En ik heb hem ook 
nooit eerder gezien. Of toch wel. Een paar dagen geleden hing hij over 
de chaise longue toen ik stiekem in de slaapkamer van Jean-Luc rond-
keek. Ik was er getuige van geweest dat hij de nacht had doorgebracht 
met een meisje. Waarom heb ik deze kimono nu aan? Is-ie van Jean-
Luc? Waar is hij eigenlijk? Ik lig alleen in het grote bed. Jean-Luc is 
nergens te bekennen. 

Met ingehouden adem glijd ik zo geruisloos mogelijk uit het bed. Ik 
ruk de kimono van mijn armen af. Mijn eigen kleren liggen verspreid 
naast het bed op de grond. Zonder ook maar één overbodig geluidje 
te maken, gris ik ze van de vloer. Ineengedoken sluip ik richting de 
deur van de slaapkamer van Anne. Daar staat mijn rugzak. Gehaast 
trek ik mijn kleren aan en graai al mijn spullen bij elkaar. 

Op datzelfde moment hoor ik Jean-Luc vanuit de woonkamer iets 
roepen naar Samar. Het zweet breekt me uit. Even ben ik ervan over-
tuigd dat hij deze slaapkamer binnen gaat komen. Dat zou beteke-
nen dat ik hem zou zien. Dat hij me zou tegenhouden. Dat ik hier niet 
weg zou kunnen komen. Dat hij voor de deur zou gaan staan. Dat hij 
de deur op slot zou draaien. Een wilde paniek kruipt via mijn buik 
omhoog naar mijn keel. Mijn mond voelt droog. Kurkdroog. Nee, 
niet aan denken. Want ik moet nu scherp zijn. Alleen dan maak ik 
een kans om hieruit te kunnen ontsnappen. Concentreer je. Kom op.

Door de deur heen hoor ik de stem van Jean-Luc. Hij praat met 
Samar. Het gerinkel van servies. Als versteend blijf ik staan luisteren 
naar de stem van Jean-Luc. Shit, hij zit in de woonkamer. Dat bete-
kent dat ik niet via de woonkamer de snelste route naar de voordeur 
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kan nemen. Ik moet weer terug via de slaapkamer van Jean-Luc, ver-
volgens door de gang en dan door de hal. Maar dat betekent ook dat 
ik langs de woonkamer moet zien te glippen zonder dat Jean-Luc me 
ziet. Zou dat me lukken? Ik moet het erop wagen. Het is nu of nooit. 

Met mijn rugzak over mijn schouder geslagen sluip ik door de 
slaapkamer van Jean-Luc. Ik probeer niet te kijken naar het bed. Maar 
toch kan ik het niet laten er een blik op te werpen. Het is een slagveld 
van lakens. De overblijfselen van een oneerlijke strijd. Een gevoel van 
walging komt omhoog. Niet aan toegeven. Niet aan toegeven. Je moet 
hier weg. Dat is nu het enige wat telt. Ik strek mijn hand uit naar de 
deurklink. Heel langzaam, millimeter voor millimeter, duw ik hem 
naar beneden. Ik hoop zo dat de deur niet piept en me verraadt. Of 
nog erger, dat Jean-Luc ineens aan de andere kant van de deur staat. 

De deur gaat geruisloos open en er is niemand aan de andere kant 
te bekennen. Ik haal diep adem en sluip dan de gang in. Nu nog twaalf 
stappen tot de inloopkast waar mijn jas hangt. Ook mijn portfolio 
ligt er. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Op de helft. Zeven, acht, negen, 
tien, elf, twaalf. Gered. Ik glip de kast in en sluit de deur achter me. 
Een nanoseconde laat ik opgelucht de lucht uit mijn longen ontsnap-
pen. De eerste horde heb ik genomen. In het donker trek ik mijn jas 
aan en prop mijn portfolio in mijn rugzak. Al weet ik heel goed dat 
ik hier in de inloopkast ook niet veilig ben voor Jean-Luc. Pas als ik 
dit huis, deze straat, deze stad, dit land zal hebben verlaten, dan mag 
ik opgelucht ademhalen. 

Ik hoor iets en spits mijn oren. Voetstappen, gedempt door het hoog-
polige tapijt. Maar het zijn absoluut voetstappen, die duidelijk dich-
terbij komen. Nee, godver. Nee. Nee. Nee. Jean-Luc heeft me gehoord. 
En waarschijnlijk heeft hij direct door dat ik wil ontsnappen. Dat mag 
natuurlijk niet gebeuren in zijn wereld. Alles zou hij doen om dat te 
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voorkomen. Weggaan is geen optie. Daar zou hij zich niet bij neerleg-
gen. Ik zou niet wegkomen. Mijn hoofd draait overuren. 

De voetstappen komen steeds dichterbij. In een reflex doe ik een 
stap naar achteren, verder de inloopkast in, en sta dan ingeklemd tus-
sen een smoking van zwart f luweel en een lange jas. Zijn kleding. Ze 
ruiken naar hem. Ik herken de lichaamsgeur uit duizenden. Zijn geur 
zit opgeslagen in mijn neus. Ook al weet ik niet in detail wat er van-
nacht allemaal gebeurd is tussen ons, ik weet wel precies hoe hij ruikt. 
Zijn geur ligt als een vette, plakkerige sluier over mijn neushaartjes. 
De gedachte dat zijn geur aanwezig is tot diep in mijn neusholtes en 
ook kleeft aan mijn huid, maakt dat ik moet kokhalzen. Nee. Niet nu. 
Niet hier. Stop met denken. Stop. 

De voetstappen houden even in voor de deur. Onder de drempel 
door zie ik schaduwen van twee voeten, donker afgetekend tegen het 
gele licht van de gang. De klink wordt naar beneden geduwd. Een 
bundel licht schijnt verraderlijk de inloopkast in. Ik sta nu nog vei-
lig in het zwart van de schaduw. Maar voor hoelang? Ik weet dat hij 
me zal vinden. Waarschijnlijk trekt hij met een ferme ruk de kleding 
weg, pakt me bij mijn arm en sleurt me dan uit de kast. Waarom ik 
me godverdomme in zijn kast verstop, zou hij vragen. Wat ik denk 
te gaan doen. Weggaan? Nee, echt niet. Geen denken aan. Denk ik 
zomaar weg te kunnen gaan bij hem? Zonder zijn toestemming? Dat 
doet niemand. Ik dus ook niet. Dat zou hij zeggen. Het enige wat ik 
kan, is afwachten tot hij me zal vinden. Het moment duurt eindeloos.

Ik voel de lucht verschuiven als hij de kast in loopt. Het is onont-
koombaar. Tussen de kleding door kan ik net een stuk zien van zijn 
voeten, zijn onderbenen en de zoom van zijn kimono. Hij staat nu 
vlakbij. Zo dichtbij dat ik de warmte van zijn adem denk te kunnen 
voelen. Het is over. Hij heeft me gevonden. Ik sluit mijn ogen. Alles 
heb ik er voor over om per direct te verdwijnen van deze plek. 
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Precies als ik niet langer mijn adem kan inhouden en ervan over-
tuigd ben dat mijn schuilplaats ontdekt is, klinkt er in de verte een 
stem. ‘Monsieur Brunel, monsieur Brunel…’ Het is een mannenstem. 
Samar. De butler. Vanuit de gang roept hij iets naar Jean-Luc. Ik kan 
niet precies horen wat hij zegt. Jean-Luc gromt iets onverstaanbaars 
terug. Iets over een telefoontje. En dat hij eraan komt. De voeten blij-
ven nog even staan. Zijn tenen weggezonken in het hoogpolige tapijt. 
Net als ik denk dat Jean-Luc alsnog met een ruk de kleding opzij gaat 
trekken, hoor ik hem een diepe zucht slaken. Dan draaien de voeten 
zich om en verdwijnen uit het zicht. Ik durf weer adem te halen. De 
penetrante geur die opstijgt uit de kledingstukken waar ik tussen sta, 
dringt mijn neus binnen. Hij kruipt omhoog langs mijn neushaartjes. 
Kriebelt. Een niesbui lijkt onafwendbaar. Niet nu. Niet hier. 

Jean-Luc sluit de deur achter zich en ik hoor dat hij door de gang 
richting de woonkamer loopt. Daar wisselt hij een paar woorden met 
Samar, die hem, zo klinkt het, de telefoon overhandigt. De persoon 
aan de andere kant van de lijn laat zich duidelijk niet afpoeieren. Jean-
Luc begroet de beller als een oude vriendin. Alles in zijn stem en de 
toon ervan voelt onecht. Overdreven flirterig hoor ik hem praten. Het 
gesprek neemt al zijn aandacht in beslag. Ik hoor gerinkel van kopjes. 
Koffie wordt ingeschonken. Jean-Luc gaat compleet op in zijn beller. 
Dit is het moment. Nu moet ik snel zijn. Nu moet ik in actie komen. 
Het is nu of nooit.

In een roes pak ik mijn rugzak op en open de deur op een kier. Voor 
ik de gang op ga, moet ik zeker weten dat de kust veilig is. Ik spits 
mijn oren. Ja, Jean-Luc is nog steeds druk aan het bellen en ik zie nie-
mand in de gang. Als een dief in de nacht sluip ik langs de Cézanne 
en de Chagall, die aan de muur stille getuigen zijn van mijn ontsnap-
ping. Mijn voetstappen worden gedempt door het hoogpolige tapijt. 
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Achter de deur van de woonkamer hoor ik Jean-Luc druk praten over 
boekingen en modellen die daarvoor in optie staan. Zonder geluid te 
maken passeer ik de deur en versnel mijn pas. 

Op datzelfde moment beweegt er iets in mijn rechterooghoek. Dan 
zie ik hem. Samar. De butler. In de deuropening van de eetkamer. Hij 
kijkt me aan. Verbaasd. Nee, nee, nee. Het is over en uit. Ik verwacht 
dat hij nu ieder moment Jean-Luc erbij gaat roepen. En dat zou het 
einde betekenen. 

Tot mijn verbazing gebeurt er helemaal niets. Samar kijkt me aan. 
Onze ogen lijken aan elkaar vastgeklonken. Het enige wat ik kan 
doen, is mijn hoofd schudden. Nee, zeg ik hem zonder woorden. Nee, 
alsjeblieft, zeg niets. Heel even blijven we elkaar aanstaren in een 
vacuüm van tijd. Hij knikt. Bijna onmerkbaar. Dan draait hij zich 
abrupt om en verdwijnt achter de deur naar de keuken. Ik kan bijna 
niet geloven dat hij me niet verraden heeft. Tijd om daarover na te 
denken heb ik echter niet. Ik moet snel zijn. Vanuit de woonkamer 
hoor ik Jean-Lucs stem. Hij lacht om een grapje dat zijn beller maakt. 
Geen moment te verliezen. Weg. Weg, nu.

Geruisloos open ik de voordeur. De drempel over. Dan kom ik bij 
de lift, maar die durf ik niet te nemen. Te bang om gesnapt te wor-
den. Via het trappenhuis ga ik naar beneden. Zo snel mogelijk naar 
buiten. En dan sta ik op straat. Frisse lucht. Eindelijk durf ik weer 
een hele teug adem te nemen. Maar wat nu? Ik heb amper nagedacht 
over hoe nu verder. Het appartement uit vluchten was een snel geïm-
proviseerd plan. Even heb ik geen idee waar ik nu heen moet. Het 
lijkt of ik mijn hele oriëntatie kwijt ben. Het vroege zonlicht ver-
blindt mijn ogen. Het geluid van voorbijrijdende auto’s komt hard 
binnen. Mijn hoofd bonkt nog steeds. Hard. Veel te hard. Ik moet 
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hier weg, is alles wat ik kan bedenken. Weg van Jean-Luc. Weg van 
deze slangenkuil.

Tijdens een kort, helder moment bedenk ik dat ik met de metro 
naar Gare du Nord moet. De metro… De metro. Ik loop zo snel als ik 
kan naar de dichtstbijzijnde zijstraat van Avenue Hoche. Dan steek ik 
over en verdwijn tussen de geparkeerde auto’s. Zo ben ik uit het zicht. 
Maar zelfs nu blijf ik zo dicht mogelijk langs de gebouwen lopen. Bang 
dat hij me achterna zal komen. Af en toe kijk ik over mijn schouder 
om te checken of ik gevolgd word. Nee, gelukkig, ik zie hem niet. 
Doorlopen, doorlopen, doorlopen. Ik moet naar de metro. Alleen lijkt 
die zo ver weg. Mijn lichaam is als stroop. Lange, plakkerige draden 
stroop. Alles kost zo veel moeite. Maar ik mag niet stilstaan. Ik moet 
door. Het liefst zou ik hier tegen een muur willen gaan zitten en mijn 
ogen sluiten. Alles voelt zo vreemd. Het ene moment ben ik duizelig. 
Het andere moment komt alles op me af. Gevaarlijk hellen de gebou-
wen over. Ze dreigen op me te vallen. Bomen groeien en groeien ter-
wijl ik langs ze loop. Hun takken worden meters langer in slechts een 
paar seconden. Zwermen duiven scheren vlak boven mijn hoofd. Hun 
vleugels voel ik mijn haar net niet raken. Ik probeer ze weg te jagen 
en wapper wild met mijn armen. Voorbijgangers kijken me vreemd 
aan. Oké, doe normaal. Ik moet niet opvallen nu. Doorlopen, door-
lopen. Ik versnel mijn pas. 

Als ik de grote M bij de ingang van de metro zie, slaak ik een zucht 
van verlichting. Nu vlug die metro in richting het station. Snel loop 
ik de trap af. Als een robot koop ik een kaartje en ik haast me door 
de poortjes. Op het perron voelt de tochtvlaag die altijd aanwezig lijkt 
te zijn in het metrostelsel van Parijs als een verademing. Ik voel hoe 
de lucht mijn gezicht aanraakt. Heel lichtjes. Alsof-ie ermee speelt. 
Eventjes doe ik mijn ogen dicht. Eventjes is alles goed. Heel even-
tjes maar.
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Nog een paar minuten voor de metro richting Gare du Nord aankomt. 
Ik open mijn ogen, want ik besef ineens dat ik ook hier op het metro-
station verre van veilig ben. Pas als ik straks in de trein zit en Parijs uit 
rijd, mag ik ontspannen. Nu moet ik sterk zijn. Ter afleiding probeer 
ik de tegels op het perron te tellen. Ik wil niet naar het spoor kijken. 
De gedachte dat ik net zoals de vorige keer weer een rat tussen de rails 
zou ontdekken, doet me spontaan huiveren. Maar alsof een magneet 
mijn ogen in zijn macht heeft, worden ze als vanzelf getrokken naar de 
zwarte stenen die rondom het spoor liggen. Er lijkt niks aan de hand. 
Zich van geen kwaad bewust glimt het spoor tussen de ontelbare ste-
nen. Nog geen seconde later zie ik echter wat bewegen. De zwarte ste-
nen zijn toch niet levenloos. Ze leven. Net als een paar dagen geleden. 
Een rat. Alleen is het er deze keer niet eentje, maar zijn het er een hele-
boel. Het krioelt van de ratten op het spoor. Het zijn er zo veel dat ik ze 
niet eens kan tellen. Ze buitelen over elkaar heen. Door hun grote aan-
tal zijn de stenen niet eens meer te zien. Hun dikke rozige staarten kri-
oelen als uit de kluiten gewassen regenwormen door elkaar. Hun oogjes 
weerkaatsen een rode gloed. Kriskras lopen ze door elkaar, over elkaar, 
naast elkaar. Geschokt doe ik een stap naar achteren. Ze zijn overal. 
Zou ik op het perron wel veilig zijn? Ik ben bang voor ze. Doodsbang. 
Het zijn er zo veel. Ze komen overal vandaan. Uit de metrotunnel, 
van onder het perron, tussen de stenen. Het lijkt wel of ze op de vlucht 
zijn. Vluchten voor een onzichtbare vijand. Ineens hoor ik ook hun 
gepiep. Het gaat door merg en been. Ze klinken gestrest. Kwestie van 
tijd voor ze ook over het perron lopen. Ik kijk naar de andere passa-
giers. Niemand lijkt de krioelende zee van ratten op te merken die zich 
tussen de twee perrons bevindt. Hoe kan dat? Waarom ziet niemand 
ze? Ik ben de enige. Ik moet alarm slaan en de andere passagiers waar-
schuwen, want dit loopt uit de hand. De ratten zullen met honderden, 
misschien wel duizenden het perron overnemen. Ik moet iets doen.
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Dan hoor ik het aanzwellende geluid van de metro die op volle 
snelheid uit de tunnel komt razen. In het schijnsel van de koplampen 
check ik hoe de ratten reageren op het razende gevaarte. Ik zie niks. 
Even denk ik dat ik me vergis. De ratten zijn verdwenen in het felle 
licht. Alsof ze net op tijd onder het perron geschoten zijn. Alsof ze 
versteend zijn. Alsof ze levenloos afwachten tot de metro weer weg is. 
Weg zijn ze. Allemaal. Alle ratten zijn weg. Heb ik het me verbeeld? Ja, 
misschien wel. Ben ik aan het doordraaien? Ja, ik ben aan het door-
draaien. Ik voel me betrapt. Maar alles is zo vreemd. Ik kan mijn eigen 
hoofd niet meer vertrouwen. Dat maakt me bang. Als ik mijn ogen 
sluit en weer open, kan alles ineens anders zijn. Compleet anders. Ik 
ben bij lange na nog niet veilig. Ik moet op mijn hoede zijn. Checken 
of ik iets verdachts zie. Misschien heeft Jean-Luc wel iemand achter 
me aan gestuurd. Koortsachtig kijk ik om me heen. Zo op het eerste 
gezicht zie ik geen verdachte personen. Maar ja, wat is verdacht? Mijn 
ademhaling is gejaagd. Gelukkig word ik op dat moment gedwon-
gen om in beweging te komen en de metro in te stappen voor de deu-
ren weer dichtgaan. Ik moet naar binnen. Snel, snel, snel. Er is geen 
plek om te zitten, dus grijp ik me vast aan een stang. Het geluid van 
de sluitende deuren achter me voelt als een verlossing. Weg van hier. 

**

Op Gare du Nord moet ik al mijn aandacht erbij houden om uit te 
zoeken wanneer de eerste trein naar Brussel vertrekt. Ik koop een 
kaartje en realiseer me dan dat ik nog maar een paar minuten heb om 
de trein te halen, dus trek ik een sprintje naar het juiste perron. Geen 
twijfel mogelijk, ik moet deze trein halen. Ik moet hier weg. Vluchten 
is het. Ja, vluchten voor alles hier in deze stad. Vluchten voor de deca-
dentie. Vluchten voor de onechtheid. Vluchten voor hem. Vluchten 
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voor wat er vannacht gebeurd is. Maar vooral vluchten voor mezelf. Ik 
weet nog niet eens wat ik nou echt voel. Behalve angst. Angst en wal-
ging. Ik walg van mezelf. Als ik daarbij stilsta, moet ik overgeven. Dus 
niet aan denken. Door moet je. Door. Ik ren verder over het perron. 

Als ik hijgend van het rennen de trein in stap, zoek ik een plek en zak 
buiten adem neer op de stoel. Mijn rugzak ploft naast me. Ik ben ver-
slagen. Ik kan niet meer. Nog geen minuut later zet de trein zich in 
beweging en rijden we het station uit. 

Achter het raam van de coupé glijdt Parijs aan me voorbij. Het 
duurt een eeuwigheid voordat we de bebouwing van de stad achter 
ons laten. Ik voel opluchting als er na zo’n drie kwartier geen flats 
en kantoren meer te zien zijn, maar er nog slechts weilanden voor-
bijflitsen. De lucht is grijs, met een waterig zonnetje, dat nauwelijks 
genoeg kracht heeft om door de wolken heen te komen. Ik durf iets 
te ontspannen. Mijn gedachten moet ik ordenen. Als ik probeer de 
gebeurtenissen van de afgelopen nacht op een rijtje te zetten, rollen de 
tranen ineens over mijn wangen. Het zijn tranen van verdriet, maar 
vooral van schaamte. 

Ik schaam me dat mij dit overkomen is. Ik schaam me dat ik me 
niet alles kan herinneren. Ik schaam me dat een deel van de nacht 
slechts een wazige herinnering is. Ik schaam me dat wat ik nog wel 
weet, me met nog meer schaamte vervult. Ik schaam me dat ik geen 
controle had. Ik schaam me dat ik niet de baas was over mijn eigen 
lichaam. Ik schaam me dat me iets afgenomen is wat ik nooit meer 
terugkrijg. Ik schaam me dat ik me zo smerig voel. Ik schaam me dat 
ik het bed heb gedeeld met iemand die meer dan 25 jaar ouder is dan 
ik. Ik schaam me dat ik seks heb gehad met een man die ik normaal 
geen blik waardig zou keuren. Ik schaam me dat ik niet hard genoeg 
nee heb gezegd. Ik schaam me dat ik niet genoeg teruggevochten heb. 
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Ik schaam me dat ik een black-out heb gehad. Ik schaam me dat ik 
mijn grenzen niet bewaakt heb. Ik schaam me dat ik mijn grenzen heb 
laten vervagen. Ik schaam me dat ik over mijn eigen grenzen heen ben 
gegaan. Ik schaam me dat ik hem over mijn grenzen heen heb laten 
gaan. Ik schaam me dat ik me heb laten meeslepen door de glitter en 
glamour van de Parijse modewereld. Ik schaam me dat ik niet eer-
der weggegaan ben. Ik schaam me dat ik niet gevlucht ben toen het 
nog kon. Ik schaam me dat ik niet naar mijn intuïtie geluisterd heb. 
Een diep, oneindig gevoel van schaamte gaat door mijn lichaam en 
hoofd. Schaamrood op mijn kaken. Ik schaam me zo dat ik zelfs niet 
uit het raam durf te kijken, omdat ik dan mijn eigen spiegeling onder 
ogen moet komen. En de aanblik van mezelf kan ik op dit moment 
gewoon niet verdragen. 

Ik schaam me.
Ik schaam me zo. 

De rest van de treinreis staar ik voor me uit in het niets. Eigenlijk wil ik 
er niet aan denken. Het liefst wil ik het uitwissen. Maar het zoemt rond 
in mijn hoofd als een bloeddorstige mug op een zwoele zomeravond. 
Ik moet er wel aan denken, hoe erg ik me er ook voor schaam. Hoe kan 
het vannacht zo uit de hand gelopen zijn? Met een oude kerel als Jean-
Luc in bed belanden, dat is wel het laatste wat ik wilde. Dat dat toch 
gebeurd is, snap ik niet. Dat kan niet. Het knaagt aan me. Hoe kan ik 
mezelf zo hebben laten gaan? Hoe heb ik dit kunnen toelaten? De ge-
dachte dat hij boven op me ligt, krijg ik niet uit mijn hoofd. Steeds op-
nieuw zie ik dat filmpje weer. Dat hij me penetreert is het laatste wat 
ik me kan herinneren voor het zwart wordt. Voor ik out ga. Maar het 
staat in mijn geheugen gegrift. Dit filmpje ga ik nooit meer kunnen 
vergeten, ook al zou ik dat het liefst willen. Iedere keer dat ik eraan 
denk, komt er zure gal omhoog. Nog even en ik moet overgeven.
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De stem van de conducteur kondigt aan dat de volgende stop Brussel-
Zuid is. Daarna zal deze intercity doorrijden naar Antwerpen, met als 
eindhalte Amsterdam. In Parijs ben ik deze trein in gestapt met het 
plan naar mijn studiootje in Brussel te gaan. Maar ineens staat het 
idee van het kille, onpersoonlijke kamertje in de stad waar niemand 
op me wacht, me tegen. Misschien moet ik wel helemaal niet uitstap-
pen in Brussel. Misschien kan ik beter doorrijden naar Amsterdam. 
Nathan verwacht me niet, maar ik weet zeker dat hij blij zal zijn me 
weer te zien. Hij zou de deur van zijn studentenkamer opendoen. 
Eerst zou hij verbaasd reageren op mijn onverwachte komst, maar 
dan zou hij me in zijn armen nemen, om me niet meer los te laten. 
Binnen drie tellen zouden we in zijn bed liggen en zoenen tot we bui-
ten adem waren. Het zou heerlijk zijn. 

Toch slaat de twijfel toe of Nathan echt wel zo blij zou zijn om me 
te zien. Na ons laatste telefoontje, dat uitdraaide op ruzie, hadden we 
elkaar niet meer gesproken. Zou hij nog boos op me zijn? En hoe leg ik 
uit dat ik veel eerder dan gepland terugkom uit Parijs? De waarheid? 
Nee, dat kan ik niet. De schaamte is te groot. Als ik hem de waarheid 
zou vertellen, zou hij zeggen dat hij dat toch al had voorspeld. Zie je 
nou wel? Had hij toch gelijk gehad. Hij zou razend worden. Ik zou me 
nog kleiner voelen. En dan zou hij me dwingen om tot in de smerige 
details te bekennen wat er precies gebeurd was tussen Jean-Luc en 
mij. Hij zou boos worden. Dat kon niet anders. Misschien zou hij wel 
vinden dat ik het zelf had uitgelokt. Dat ik er zelf om had gevraagd. 
Dat het mijn eigen schuld was. Had ik maar naar hem moeten luis-
teren… En dan zou alles kapot zijn tussen ons. Vanaf dat moment 
zou hij anders over me denken. Minder. In zijn ogen zou ik bescha-
digde waar zijn. Niet meer te repareren. Niets meer mee te beginnen. 
Kapot. Niets liever zou ik veilig in de armen van Nathan vluchten, 
maar ik ben bang voor wat hij van me zal vinden als ik de smerige 
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werkelijkheid met hem deel. Nee, ik weet wat ik moet doen. Ik kan 
nu niet naar Nathan gaan. 

Zodra de trein in Brussel stopt, stap ik uit. Hier kan ik me in ieder 
geval verschuilen voor de rest van de wereld om mijn wonden te lik-
ken. Ik loop het station uit, maar ineens voel ik me zo alleen. Alleen 
en leeg. Leeg als een groot zwart, gapend gat. De leegte die ik in me 
heb, zou ik het liefst willen dempen tot ik haar niet meer voel. Ik heb 
iets nodig om mezelf te fixen. Ik moet iets hebben. Iets om me beter 
te voelen. Iets om het verdriet niet te voelen. Ik ben als een junkie die 
zijn drugs scoort. Op een missie, het moet snel en het moet nu. De 
eerste de beste supermarkt duik ik in. In een rechte lijn loop ik naar 
het schap met de chocola. Troostchocola. Werkte vroeger al goed toen 
ik nog een klein kind was. Melk, met noten, wit, puur. De repen gris 
ik uit het schap. Daarna de koek en de chips. Als laatste gooi ik nog 
een vette chocoladepudding in mijn mandje. Dat maakt het smeuïg. 
Dan gaat het beter straks. Ineens heb ik haast. Ik kan niet wachten 
om alleen te zijn in mijn studiootje. 

Daar aangekomen laat ik mijn buit op bed vallen. Ik heb haast en 
scheur alles open. Dan kan ik beginnen. Geen moment te verliezen. 

**

De volgende dag word ik leeg wakker. Heel even denk ik dat er niets 
aan de hand is. Alsof er niets gebeurd is. Zeker een minuut lang 
geloof ik dat alles goed is. Dat ik niet iets verschrikkelijks heb mee-
gemaakt. Iets lelijks. Iets om me voor te schamen. Maar dan overvalt 
de schaamte me opnieuw. Die is zo sterk dat ze me lijkt te verslaan. 
Ze heeft me al verslagen. Ik ben verslagen. Ik ben klein. Ik ben onbe-
tekenend. Ik ben niks. Het liefst wil ik in mijn bed blijven liggen en 
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me verschuilen onder de dekens, zodat niemand weet dat ik er ben. 
Zou dat nu ook werken? In het verleden had het me altijd geholpen 
als het te moeilijk werd. Die deken over je heen slaan. Gewoon weg 
zijn. Dat je niet hoeft te praten, niet hoeft na te denken en vooral niet 
hoeft te voelen. Als je er niet naar kijkt, bestaat het niet. Vooral als het 
iets pijnlijks is. Zo had mijn vader het altijd gedaan. Zo had ik net als 
hij ook altijd in het leven gestaan. Wegblijven van mijn emoties. Dat 
moet ik. Want tranen, daar heeft niemand wat aan. 

Wreed wordt de stilte verstoord door het gerinkel van de telefoon. Van 
schrik houd ik mijn adem in en blijf zonder te bewegen onder de deken 
liggen. De telefoon blijft rinkelen. Ik hoef niet op te nemen. Nee. Nie-
mand hoeft te weten dat ik hier ben. Veilig in mijn holletje. Het gerinkel 
stopt. Opgelucht haal ik adem. Maar na een paar tellen begint de tele-
foon opnieuw. De beller is vasthoudend. Nog steeds lig ik bewegingloos 
in mijn bed. Niet opnemen. Niet opnemen. Niet opnemen. Niet doen. 

‘Hallo?’ 
‘Thysia? Bent ge hier in Brussel?’ Het is Marielou. 
‘Ja, ik ben hier.’
‘Ik was bezorgd om u.’
‘Oké.’ Ik weet verder niks te zeggen.
‘Allez, ja, ja. Zeker toen ik van Jean-Luc hoorde dat u heel plotse-

ling verdwenen was.’
Het horen van zijn naam laat een siddering door mijn lichaam 

gaan. Ik ben mijn stem kwijt.
‘Waarom komt u niet naar kantoor? Dan kunnen we wat praten.’ 

Ik wil niet naar buiten. Ik wil niet naar Models Office. En ik wil ook 
niet praten met Marielou. Maar al schaam ik me, toch voel ik dat ik 
met haar moet praten. Al zou ik liever mijn leven lang hierover zwij-
gen, ergens weet ik ook dat ik haar dit moet vertellen. 
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Als ik opgehangen heb, neem ik een douche en trek mijn kleren 
aan. De hele tijd peins ik over het telefoontje. Marielou had oprecht 
bezorgd geklonken. Ze had natuurlijk een boos telefoontje gehad van 
Jean-Luc dat ik heel onverwacht vertrokken was. Wat zou hij tegen 
haar gezegd hebben? Ik denk niet dat hij haar de waarheid verteld 
heeft. Waarschijnlijk eerder zijn eigen zieke variant van de waarheid. 

Ehm, ja, het is heel vreemd dat ze weg is. We hebben vannacht 
een feestje gevierd en nou ja, vanochtend was ze ineens verdwenen. 
Zonder ook maar iets te zeggen. Dat is toch wel merkwaardig. Maar 
ze kan natuurlijk niet zomaar weggaan. Zeker niet nu. Ze staat vol-
gende week in optie voor een paar klussen. En niet zomaar klussen. 
Dit kan haar doorbraak zijn. Ze moet zo snel mogelijk terugkomen. 
Je moet haar vinden en met haar praten. Zet haar zo snel mogelijk 
weer op de trein terug naar Parijs! Natuurlijk zal ik goed voor haar 
zorgen. Je kent me toch. 

Zou Jean-Luc zoiets gezegd hebben tegen Marielou? 
Misschien moet ik haar gewoon de waarheid vertellen. Wat er echt 

gebeurd is. Wat voor smeerlap Jean-Luc is. Ook al breekt het zweet 
me uit bij het idee om het hele verhaal hardop uit te moeten spreken.

Als ik het kantoor van Models Office in loop, hangt Marielou net aan 
de telefoon. Ze voert een gesprek in het Frans en ziet me niet met-
een binnenkomen. 

‘Oui, elle est ici.’ Ze is hier, dat is wat ik haar hoor zeggen. 
Degene aan de andere kant van de lijn blijft aan één stuk door druk 

praten. Een man. Het moet Jean-Luc wel zijn. Hij weet dat ik hier in 
Brussel ben. Wat zou hij Marielou verteld hebben? 

Dan merkt ze me op. Ik zie… schrik? Opluchting? Boosheid? 
Terwijl haar blik op me gericht is, maakt ze snel een einde aan het 
gesprek. ‘Oui, d’accord. Oké, bisou, mon ami. Au revoir.’ 
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Als ze heeft opgehangen, slaat Marielou haar beide handen in 
elkaar. Haar nagels zijn Ferrarirood gelakt en zoals altijd perfect 
gemanicuurd. Een korte stilte. Ze kijkt me alleen maar aan. Peinzend. 
Haar kin iets hoger dan normaal. Alsof ze overdenkt hoe ze op mijn 
mysterieuze ‘Parijs-verdwijnactie’ moet reageren. Me straffen als een 
stout kind? Of met zachte hand een duwtje in de juiste richting geven? 

‘Alors, Thysia. U hebt ons allemaal laten schrikken.’
Ik houd me nog even op de vlakte. ‘Sorry, dat was niet de bedoe-

ling.’
‘U was ineens verdwenen, hoorde ik. Zomaar, zonder aankondi-

ging.’
‘Ja, dat klopt.’
‘Jean-Luc is erg geschrokken. De lieverd belde helemaal overstuur 

op, toen hij u niet kon vinden.’ 
Ik zwijg. 
Marielou houdt haar hoofd schuin, maar blijft me minutieus in 

zich opnemen. ‘En hij is ook erg teleurgesteld in u.’
‘Teleurgesteld?’ Ik voel een vlaag boosheid omhoogkomen.
‘Jazeker. Hij is heel teleurgesteld dat u zomaar weg bent gegaan, 

terwijl hij zo zijn best voor u heeft gedaan.’ Marielou benadrukt met 
elk woord hoe ernstig dit wel niet is. ‘U staat in optie voor belangrijke 
bladen en voor de show van Kenzo. Snapt u wel hoe bijzonder dat is? 
U kunt niet zomaar weggaan uit Parijs. Niet nu. Dit is het begin van 
een carrière waar de meeste meisjes alleen maar van kunnen dromen 
en u krijgt dit binnen een week voor elkaar. Alles wijst erop dat u de 
top kunt gaan bereiken in Parijs. U moet het ijzer smeden nu het heet 
is. Maar u vindt het schijnbaar een beter idee om zonder iets te zeg-
gen weg te gaan. Dat is onbeschoft. En ondankbaar.’ Ze raast maar 
door. Met ieder woord klinkt Marielou bozer. Ze begrijpt niets van 
mijn idiote verdwijning. 
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Ik voel me ondankbaar. Een klein, ondankbaar kind dat een standje 
krijgt. ‘Het spijt me. Maar ik kon niet anders.’

‘“Ik kon niet anders”? Wat een nonsens. Wat bedoelt u?’ Haar toon 
is nu ronduit vijandig, haar ogen spugen vuur. Om eerlijk te zijn word 
ik een beetje bang van haar. 

‘Ik kon daar niet langer blijven. In het appartement van Jean-Luc.’
‘Was dat niet goed genoeg voor u? Weet u wel hoe bevoorrecht u 

bent dat hij u uitgenodigd heeft om bij hem te logeren?’
‘Ja, maar… ik voelde me er niet op mijn gemak.’
‘Niet op uw gemak? Het is niet waar. Niet op uw gemak. Madame 

voelde zich niet op haar gemak.’ Marielous stem druipt van sarcasme. 
‘Ik voelde me niet op mijn gemak door het gedrag van Jean-Luc.’
‘Ah, nu is het de schuld van Jean-Luc. Wat heeft hij u aangedaan 

dan?’
‘Nou, ik denk dat hij iets in mijn drankje…’ 
Voor ik mijn zin kan afmaken, valt ze me al in de rede. ‘Jean-Luc 

is gewoon een Fransman. Hij is heel charmant. En dat wordt ook van 
u verwacht. U snapt toch wel hoe het spelletje gespeeld wordt. Als u 
dat niet begrijpt, dan bent u ook niet klaar voor Parijs.’

Even ben ik uit het veld geslagen door haar harde woorden. Marielou 
begrijpt er niets van. Of misschien wil ze me niet begrijpen. Ze praat 
tegen me alsof ik een naïef klein kind ben dat niks van de echte gro-
temensenwereld begrijpt. ‘Ik trek het gewoon niet.’ Mijn stem is zacht 
en krakerig als ik probeer mijn vlucht uit Parijs toe te lichten.

‘Weet u wel hoe belangrijk Jean-Luc is? En wat een kans u van hem 
krijgt? Misschien hoort u niet thuis in Parijs.’ Smalend kijkt ze me 
aan en schudt vol ongeloof om mijn dommigheid haar hoofd. Ik voel 
me steeds kleiner worden. 

‘Ik wil gewoon geen dingen doen waar ik niet achter sta.’
‘Wat doet u nou moeilijk? Zo erg is het toch niet om u charmant 
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te gedragen tegen de juiste personen. Zo doet u contacten op. Alleen 
zo gaat u een succesvol model worden. Maar daar voelt u zich dus te 
goed voor?’ 

‘Nee, maar ik wil niet met Jean-Luc naar bed.’ Het is eruit. Het hoge 
woord is eruit. Ik walg van mezelf. 

‘Naar bed? Naar bed? Wie zegt dat u direct met hem naar bed 
moet? Jean-Luc laten zien dat u een topmodel wilt worden, dat had u 
moeten doen. Ik zeg niet dat u direct met hem in bed moet stappen. 
Maar als vrouw moet u wel weten hoe u een man moet bespelen.’ De 
rode nagel van haar rechterwijsvinger priemt steeds nadrukkelijker 
in mijn richting.

‘Het spijt me. Maar ik kan dat niet.’
Ineens overvalt me de gedachte dat ik dit allemaal aan mezelf te 

wijten heb. Ik was te dom om het spelletje goed genoeg te spelen. Het 
is mijn eigen stomme schuld dat ik me Jean-Luc niet van het lijf heb 
kunnen houden. Had ik hem maar beter moeten ‘bespelen’. Maar 
nee, dat kon ik niet. Ik heb hem niet kunnen tegenhouden. Ik heb 
niet hard genoeg nee gezegd. Ik heb niet genoeg teruggevochten. Ik 
heb hem zijn gang laten gaan. Ik heb dit aan mezelf te wijten. Dom, 
dom, dom meisje.

‘Ik dacht dat u meer in uw mars had.’ Haar toon is zo koud als de 
Noordpool op een winterse dag. ‘Ik dacht dat u volwassen was. Dat 
u intelligent genoeg was. Zowel Pierre als ik zijn erg teleurgesteld in
u.’ Bij ieder woord krimp ik wat verder in elkaar, tot er niets meer
van me over is.


