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vond ik niet gepast om met een andere, onbekende man 
te bespreken. Dat begreep hij, zei hij.

Ik had het weer gedaan. Ik had mijzelf erin geluisd. Vin-
cent van Putten had de deur opengedaan en stond nu 
met zijn wenkbrauwen omhoog te wachten. Met één 
hand steunde hij nonchalant tegen zijn deurpost. Zijn 
andere hand leunde op zijn zij. Nu moest ik iets zeggen. 
Hij was groter dan ik me had voorgesteld en ik voelde me 
kleiner dan mijn bedoeling was. Als je iemand opbelt, 
zegt eerst de ander iets, maar als je bij iemand voor de 
deur staat en diegene doet open, moet je zelf als eerste iets 
zeggen. Denk ik. Ik had het helemaal bedacht, in mijn 
hoofd eindeloos herschreven en vervolgens de semiper-
manente versie tot vervelens toe geoefend. Die verdomde 
blinde vlek. Thuis had ik echt gedacht dat ik dit kon, 
gewoon omdat iedereen iets kon zeggen als iemand een 
deur voor hun neus opendeed. Ik wist heus wel dat ik 
dingen lastig vond, daarom moest ik dat ook oefenen 
van mezelf en daarom was ik deze hele missie aangegaan, 
maar dat dit zo heel erg verschrikkelijk was, had ik thuis 
niet geweten. Waarom kon ik niet gewoon onthouden 
hoe ik me in soortgelijke situaties voelde? Misschien wel 
omdat niets soortgelijk was. Zo heb ik nog nooit bij ie-
mand aangebeld die ik van Facebook ken om te vragen of 
hij mij ergens dankbaar voor is en me daarom een hoop 
geld heeft geschonken.
 Hij keek me nog steeds vragend aan. Hij had een mooie 
deurbel. Een koperen. Zijn veters vond ik lelijk. Van die 
geel fluorescerende die helemaal niet bij zijn gympen 
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pasten. Er moest iets gebeuren. Het liefst nu. Het was 
fijn geweest als de uitdrukking ‘door de grond zakken’ 
een letterlijke optie was. Voordat ik hier de lift ging staan 
visualiseren die mij naar het midden van de aarde zou 
brengen, waar zich een netwerk van gangen bevond voor 
hen die dringend een schuilplaats nodig hadden met als 
troost in elke bocht een puddingbroodjeskraampje – te 
laat natuurlijk, daar was het beeld al –, zei ik: ‘Hoi.’
 Het leek vast of ik niets dacht, dom was, een leeg-
hoofd. Hij moest eens weten. Wist iedereen maar... Ik 
stond hier verschrikkelijk door de mand te vallen zonder 
Facebook-filter tussen ons in.
 ‘Sorry, ik eh...’ stamelde ik. Langzaam schoof ik mijn 
linkervoet naar achteren. Daarna plaatste ik mijn rechter-
voet zo, dat mijn tenen de straat in wezen.
 Ik ben Anna. We hebben afgesproken. Dat had ik kun-
nen zeggen, bedacht ik al rennend. Hij had me nog nage-
roepen, maar toen was het al te laat geweest. Ik kon on-
mogelijk omkeren. Nog een paar huizen verder, dan kon 
ik de hoek om. Dan was ik uit zijn beeld. Leren laarzen 
met een hakje bij zo’n potentieel riskante onderneming 
was niet handig. Hij woonde in een winkelstraat waar-
door er veel mensen liepen. Ik slalomde zo snel mogelijk 
om iedereen heen, probeerde niemand te raken. Ik ben 
gewoon aan het hardlopen hoor mensen! Of misschien 
ren ik om de bus te halen! Ik durfde niet te kijken of hij 
me gevolgd was. Bij de slager kon ik naar rechts. Toen 
rende ik links de hoek om, nog een keer rechts en recht-
door het park in. Wat zou hij nu denken? Pas achter een 
rij struiken durfde ik eindelijk gewoon te lopen. Mijn 
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ontbijt was het duidelijk niet eens met mijn actie en mijn 
longen snakten naar lucht. Ik was gevlucht, niet bevro-
ren. Dat betekende vooruitgang.
 Hij had natuurlijk geweten dat ik langs zou komen, be-
dacht ik. Want dat hadden we afgesproken. Waarom zei 
hij dan niets? Hij had me toch kunnen helpen? Als hij had 
geweten dat ik hulp nodig had... Mijn Facebook-raam 
zou ik nu voorgoed dicht moeten spijkeren.

‘Het lukt echt niet, Sam. Ik kan het gewoon niet. Het was 
verschrikkelijk.’
 ‘Wat is er gebeurd? Wat heeft hij gedaan?’ Aan Sams 
ogen zag ik dat hij al bijna in de ik-bescherm-je-en-sla-
hem-in-elkaar-stand schoot.
 ‘Nee, hij heeft niets gedaan, maar ik ook niet. Het lag 
aan mij. Ik heb niets gezegd en ben zo weggegaan. Ik stop 
ermee, dat idiote plan. Ik ben zo moe. Ik koop nog wat 
kleding en dan geef ik de rest van het geld aan een goed 
doel, wat al ingewikkeld genoeg is, want er zijn zo veel 
goede doelen, en dan ga ik er nooit meer aan denken 
en...’
 Mijn adem was op. Zijn schouder stond klaar. Ik stort-
te mijn hoofd in het kuiltje bij zijn nek. Ik had weer ge-
faald. Daarom moest ik dus niets meer doen, dan deed 
het tenminste geen pijn. Toen fluisterde Sam: ‘Als iets 
niet lukt, mag je een hulplijn inzetten. Je hebt alvast één 
Joker.’ Hij hield mijn hoofd in zijn handen, kwam met 
zijn gezicht voor het mijne, en trok een absoluut bela-
chelijk gezicht. Ik verstopte m’n gezicht gauw weer op 
zijn schouder en snik-lachte in zijn armen. De rest van de 


