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jij, aan het eind 
 

Het Vijfde Seizoen – N.K. Jemisin (ongecorrigeerde proef hoofdstuk 1) 

 

Jij bent haar. Zij is jou. Jij bent Essun. Weet je nog? De vrouw met de 

overleden zoon. 

 Je bent een orogeen die al tien jaar in het onbeduidende stadje 

Tirimo woont. Slechts drie mensen hier weten wat je bent, en twee 

van hen heb je zelf gebaard. 

 Of eigenlijk, nog maar één die het weet, nu. 

 De afgelopen tien jaar heb je een zo normaal mogelijk leven 

geleid. 

 Je kwam van elders naar Tirimo; de mensen hier kan het niet 

echt schelen waarvandaan of waarom. Aangezien je overduidelijk 

goed opgeleid was, werd je lerares op de plaatselijke crèche voor 

kinderen tussen de tien en dertien. Je bent niet de beste lerares, 

maar ook niet de slechtste; de kinderen vergeten je wanneer ze van 

school gaan, maar ze leren van je. De slager kent je naam 

waarschijnlijk omdat ze graag met je flirt. 

 De bakker niet, omdat je stil bent, en omdat hij net als ieder 

ander hier gewoon aan je denkt als Jija’s vrouw. Jija is geboren en 

getogen in Tirimo, een steenbewerker van de Geharde utiliteitskaste; 

iedereen kent en mag hem, en daaruit volgt dat ze jou ook mogen. 

 Hij is de voorgrond van het schilderij van jullie leven samen. 

 Jij bent de achtergrond. Zo heb je het ook het liefst. 

 Je bent de moeder van twee kinderen, maar nu is een van hen 

dood en het andere vermist. Misschien is zij ook dood. Je ontdekt dat 

allemaal als je op een dag thuiskomt van je werk. 

 Het huis is verlaten, te stil. Een klein jochie, bloederig en beurs 

op de woonkamervloer. 

 En jij... schakelt uit. Het is niet je bedoeling. Het is alleen een 

beetje veel, hè? Te veel. Je hebt veel meegemaakt, je bent sterk, 

maar zelfs aan wat jij kunt verdragen zijn grenzen. 



 Er gaan twee dagen voorbij voordat er iemand naar je toe komt. 

 Je hebt die twee dagen in je huis doorgebracht, met je 

overleden zoon. Je bent opgestaan, naar het toilet geweest, hebt iets 

gegeten uit de koude opslag, het laatste restje water uit de kraan 

opgedronken. Die dingen kon je doen zonder erbij na te denken, 

mechanisch. Naderhand keerde je terug naar Uches zijde. 

 (Tijdens een van die tochtjes heb je een deken voor hem 

opgehaald. Hem toegedekt tot onder zijn kapotte kin. Gewoonte. De 

stoompijpen rammelen niet meer; het is koud in huis. Hij zou wel ziek 

kunnen worden.) 

 Tegen het eind van de volgende dag klopt er iemand op de 

voordeur. 

 Je komt niet in beweging. Dan zou je je moeten afvragen wie 

daar is en of je diegene moet binnenlaten. 

 Als je aan die dingen denkt, zou je ook gaan denken aan het lijk 

van je zoon onder die deken, en waarom zou je dat willen? 

 Je negeert het kloppen op de deur. 

 Iemand klopt op de ruit van de voorkamer. Volhardend. 

 Dat negeer je ook. 

 Uiteindelijk breekt iemand het glas in de achterdeur. 

 Je hoort voetstappen in de gang tussen Uches kamer en die van 

Nassun, je dochter. 

 (Nassun, je dochter.) 

 De voetstappen bereiken de woonkamer en stoppen. ‘Essun?’ 

 Je kent die stem. Jong, mannelijk. Vertrouwd, en geruststellend 

op een vertrouwde manier. Lerna, Makenba’s zoon van verderop 

langs de straat, die een paar jaar wegging en terugkwam als dokter. 

Hij is geen jongen meer, al een poosje niet meer, en dus herinner je 

jezelf er weer aan om aan hem te gaan denken als een man. 

 Oeps, denken. Je houdt er behoedzaam mee op. 

 Hij haalt diep adem, en je huid tintelt van zijn afgrijzen als hij 

dichtbij genoeg is gekomen om Uche te zien. Opmerkelijk genoeg 

slaakt hij geen kreet. Hij raakt je ook niet aan, maar hij stapt wel naar 

Uches andere zijde en tuurt indringend naar je. Probeert hij te zien 

wat er binnen in je gaande is? Niets, niets. Dan pelt hij de deken een 



stukje af om goed naar Uches lichaam te kunnen kijken. Niets, niets. 

Hij trekt de deken weer omhoog, deze keer over het gezicht van je 

zoon heen. 

 ‘Dat vindt hij niet fijn,’ zeg jij. Het is de eerste keer in twee 

dagen dat je praat. Voelt raar. ‘Hij is bang in het donker.’ 

 Na een korte stilte trekt Lerna de deken weer omlaag, tot net 

onder Uches ogen. 

 ‘Dank je,’ zeg jij. 

 Lerna knikt. ‘Heb je geslapen?’ 

 ‘Nee.’ 

 Dan loopt Lerna om het lichaam heen, pakt je arm vast en trekt 

je omhoog. Hij is voorzichtig, maar zijn handen zijn ferm en hij geeft 

het niet op als je niet meteen in beweging komt. Hij zet alleen wat 

meer kracht, onhoudbaar, tot je moet opstaan of omvallen. Die keus 

laat hij je nog. Je staat op. Dan, met dezelfde vriendelijke fermheid, 

leidt hij je naar de voordeur. ‘Je kunt in mijn huis slapen,’ zegt hij. 

 Je wilt niet nadenken, dus protesteer je niet dat je zelf een 

prima bed hebt, dankjewel. Je zegt ook niet dat het goed met je gaat 

en dat je zijn hulp niet nodig hebt, wat niet waar is. Hij loopt met je 

mee naar buiten en de straat uit, en de hele tijd houdt hij stevig je 

elleboog vast. Er zijn een paar anderen op straat. Sommigen komen 

bij jullie in de buurt en zeggen dingen waarop Lerna reageert; je 

hoort het eigenlijk niet. Hun stemmen zijn wazige geluiden en je 

geest neemt niet de moeite om ze te interpreteren. 

 Lerna praat in jouw plaats met ze, waarvoor je dankbaar zou 

zijn als je je ertoe kon zetten er iets om te geven. 

 Hij brengt je naar zijn huis, waar het naar kruiden en 

chemicaliën en boeken ruikt, en hij stopt je in een lang bed waar een 

dikke grijze kat op ligt. De kat gaat net genoeg opzij zodat je kunt 

gaan liggen en kruipt tegen je aan zodra je stil ligt. Je zou er troost uit 

putten als de warmte en het gewicht je niet een beetje deden 

denken aan Uche als die een dutje met je doet. 

 Een dutje met je deed. Nee, tijdsvormen vereisen nadenken. 

 Dutjes. 

 ‘Ga slapen,’ zegt Lerna, en gehoorzamen is eenvoudig. 



 

Je slaapt een hele tijd. Op enig moment word je wakker. Lerna heeft 

eten neergezet op een dienblad bij het bed: een heldere bouillon, 

stukjes fruit en een kop thee, allemaal allang afgekoeld naar 

kamertemperatuur. Je eet en drinkt, en dan ga je naar de badkamer. 

Het toilet spoelt niet door. 

 Er staat een emmer water naast, die Lerna er voor dit doel moet 

hebben neergezet. Je bent er verwonderd over, maar dan voel je de 

nadering van gedachten en moet je vechten, vechten, véchten om in 

de zachte, warme stilte van de gedachteloosheid te blijven. Je giet 

wat water door het toilet, doet de klep omlaag en gaat terug naar 

bed. 

 

In de droom ben je in de kamer terwijl Jija het doet. Hij en Uche zien 

eruit zoals de laatste keer dat je hen zag: Jija lacht, heeft Uche op zijn 

knie zitten en speelt ‘aardbeving’ terwijl de jongen giechelend met 

zijn bovenbenen knijpt en met zijn armen zwaait om in evenwicht te 

blijven. Dan houdt Jija plotseling op met lachen, staat op – waardoor 

Uche op de vloer belandt – en begint hem te schoppen. Je weet dat 

het niet zo is gegaan. Je hebt de afdrukken van Jija’s vuist op Uches 

buik en gezicht gezien: blauwe plekken met vier parallelle strepen. In 

de droom trapt Jija, want dromen zijn niet logisch. 

 Uche blijft lachen en met zijn armen zwaaien alsof het nog 

steeds een spelletje is, al zit zijn gezicht onder het bloed. 

 Je wordt schreeuwend wakker, en dat gaat over in snikken die 

je niet kunt tegenhouden. Lerna komt binnen, probeert iets te 

zeggen, probeert je vast te houden en laat je uiteindelijk sterke, vieze 

thee drinken. Dan slaap je weer. 

 

‘Er is iets gebeurd in het noorden,’ vertelt Lerna je. 

 Je zit op de rand van het bed. Hij zit in een stoel tegenover je. Je 

drinkt nog meer van die smerige thee; je hoofdpijn is erger dan bij 

een kater. Het is avond, maar het is schemerig in de kamer, want 

Lerna heeft maar de helft van de lantaarns aangestoken. Voor het 

eerst valt je de vreemde geur in de lucht op, niet helemaal verhuld 



door de lantaarnrook: zwavel, scherp en bijtend. Die geur is er de 

hele dag al, geleidelijk erger wordend. Het is het sterkst wanneer 

Lerna buiten is geweest. 

 ‘De weg is al twee dagen vol mensen die uit die richting komen.’ 

Lerna zucht en wrijft over zijn gezicht. Hij is vijftien jaar jonger dan jij, 

maar dat is hem niet meer aan te zien. Hij heeft van nature grijs haar, 

net als veel Cebaki, maar de nieuwe lijntjes in zijn gezicht laten hem 

er ouder uitzien; en de nieuwe schaduwen in zijn ogen. ‘Er is een 

soort schudder geweest. Een grote, een paar dagen geleden. We 

hebben hier niets gevoeld, maar in Sume...’ 

 Sume ligt in de volgende vallei, een dag rijden te paard. ‘De hele 

stad is...’ Hij schudt zijn hoofd. 

 Je knikt, want je weet dat allemaal al, of je kunt het in elk geval 

raden. Twee dagen geleden, toen je in je woonkamer naar je 

verwoeste kind zat te staren, kwam er iets in de richting van de stad: 

een beving in de aarde, krachtiger dan je ooit eerder had gesest. 

 De benaming schudder is ontoereikend. Wat het ook was, het 

zou het hele huis boven op Uche hebben laten instorten, dus legde jij 

er iets voor: een soort golfbreker, bestaand uit je geconcentreerde 

wilskracht en een beetje kinetische energie geleend van dat iets zelf. 

Die actie vereiste geen nadenken; een pasgeborene zou het kunnen, 

zij het dan misschien wat minder netjes. De schudder spleet zich en 

vloeide om de vallei heen, en toen trok hij verder. 

 Lerna likt langs zijn lippen. Kijkt je even aan, en dan weer weg. 

Hij is de andere, buiten je kinderen, die weet wat je bent. Hij weet 

het al een poosje, maar dit is de eerste keer dat hij is geconfronteerd 

met de realiteit ervan. Daar kun je ook niet echt over nadenken. 

 ‘Rask laat niemand erin of eruit.’ Rask is Rask Innovator Tirimo, 

de verkozen hoofdman van het stadje. ‘Het is nog geen volledige 

afsluiting, zegt hij, maar ik wilde naar Sume gaan, kijken of ik kon 

helpen. Rask zei nee, en toen stuurde hij die verrekte mijnwerkers de 

muur op om de Sterkruggen te helpen terwijl ze verkenners op pad 

stuurden. Hij zei specifiek tegen ze dat ze míj binnen de poorten 

moesten houden.’ 



 Lerna balt zijn vuisten en zijn gezicht staat bitter. ‘Er zijn 

mensen op de Keizerlijke Weg. Een heleboel van hen zijn ziek of 

gewond, en die rotzak laat me niet hélpen.’ 

 ‘Bewaak als eerste de poorten,’ fluister je. Het is een raspend 

geluid. Je hebt veel geschreeuwd na die droom over Jija. 

 ‘Wat?’ 

 Je neemt nog wat slokjes thee om je keel te verzachten. 

‘Steenwijsheid.’ 

 Lerna staart je aan. Hij kent dezelfde teksten; alle kinderen 

leren ze op de crèche. Iedereen groeit op bij kampvuurverhalen over 

wijze steenlezers en slimme geomesten die sceptici waarschuwen als 

de tekenen beginnen, die worden genegeerd en die vervolgens 

mensen redden wanneer de wijsheid waarheid blijkt te zijn. 

 ‘Dus jij denkt dat het zover is,’ zegt hij zwaarmoedig. ‘Vuur-

onder-Aarde, Essun, dat kun je niet menen.’ 

 Je meent het. Het is zover. Maar je weet dat hij je niet zal 

geloven als je probeert het uit te leggen, dus schud je alleen je hoofd. 

 


