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BLOED

Het was zeven uur toen ik na een lange siësta wakker 
werd. Het was warm. Een te hete zomer voor een stad 
waar het bijna altijd koud was. Mijn kamer, door mijn va-
der getimmerd van spaanplaat, bevond zich op de begane 
grond, naast het toilet voor bezoekers. Zonder ramen, ver-
licht door een kaal peertje aan een stuk ijzerdraad. Een 
vouwbed, een klein bureau.

De anderen hadden hun kamer op de bovenverdieping. 
Door de niet meer dan twee centimeter dikke wanden kon 
ik hun dagelijkse bezigheden volgen. Hun stemmen, hun 
voetstappen, hun stilten.

Zwetend stond ik op. Ik opende de deur van mijn kamer en 
liep het huis in. Iedereen was er. Mijn oma zat op de bruine 
bank te kijken naar een quiz op de televisie, een enorm 
gevaarte dat de halve kamer in beslag nam. Mijn moeder 
stond in de keuken te koken. Mijn vader zat aan de keuken-
tafel de brochures van hun reis naar Europa te bekijken. 
Mijn ouders waren de eersten ooit binnen onze familie die 
een trans-Atlantische vlucht gingen maken. Ze zouden de 
volgende ochtend naar Madrid vliegen en twee maanden 
door verschillende landen reizen. Mijn broer Carlos, die 
zes jaar ouder was dan ik, aaide op zijn hurken onze hond 
King, een voskleurige boxer met een opvallend litteken 
links op zijn  bovenlip, het gevolg van een messteek die 
hem was toegebracht door een dronken kerel toen hij als 
pup tegen hem op was gesprongen om te spelen. In hun 
kooi hipten Whisky en Wodka, de grasparkieten, van het 
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ene stokje op het andere, hopend dat mijn oma snel een 
doek over de kooi zou doen zodat ze konden gaan slapen.

In mijn dromen zie ik vaak dat beeld van toen van mijn 
familie. Dat was de laatste keer dat ik iedereen samen zag. 
Vier jaar later zouden ze allemaal dood zijn. Mijn broer, 
mijn ouders, mijn oma, de parkieten, King.

De eerste dood, die van mijn broer Carlos, kwam een-
entwintig dagen na die avond. Vanaf die dag werd mijn 
familie meegesleurd in een lawine van dood. Dood na 
dood na dood.

Twee broers had ik. Allebei verloren ze door mijn toedoen 
het leven. En het mag dan misschien niet helemaal mijn 
schuld zijn geweest, ik was er in ieder geval verantwoor-
delijk voor.

Ik deelde de grot die baarmoeder heet met een ander. 
Acht maanden lang groeide naast mij een identieke twee-
lingbroer. Samen hoorden we het hart van onze moeder 
kloppen, we voedden ons met hetzelfde bloed, zweefden 
in hetzelfde vocht, en onze handen, voeten en hoofden 
raakten elkaar lichtjes aan. Vandaag de dag weten we 
dankzij mri-scans dat tweelingen met elkaar strijden om 
ruimte in de buik van de moeder. Dat zijn duels op het 
scherpst van de snede, wrede territoriumgevechten zon-
der wapenstilstand, waarin een van de twee uiteindelijk 
de overhand krijgt.

Mijn moeder zal de kramp in haar buik niet hebben op-
gevat als een woeste tweestrijd. Voor haar gevoel leefde 
de tweeling (ze dacht overigens dat het meisjes waren) 
in onderlinge harmonie. Dat was niet het geval. Tijdens 
een van die schermutselingen zette ik mijn broer zodanig 
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klem tegen de baarmoederwand dat hij verstrikt raakte in 
zijn navelstreng. De val was gezet: bij elke beweging werd 
het koord strakker om zijn hals getrokken, waardoor hij 
steeds minder zuurstof kreeg.

De krachtmeting eindigde vier weken voordat de negen 
maanden zwangerschap waren volbracht. Zonder het 
door te hebben was mijn moeder de grafkist van een van 
haar tweelingjongens geworden. Acht dagen lang droeg ze 
het lijk in haar binnenste. De doodssappen vermengden 
zich met het vruchtwater en vergiftigden het bloed dat me 
van voedsel voorzag.

Mijn broer, die in de foetale veldslag het onderspit had 
gedolven, nam wraak. Bijna sleurde hij ook mij de dood 
in. Toen de gynaecoloog mijn moeder ausculteerde om-
dat ze klaagde over indigestie, hoorde hij maar één hartje 
kloppen, dat met de seconde zwakker werd. De arts legde 
de stethoscoop op tafel en keek haar aan.

‘We zullen een keizersnede moeten uitvoeren.’
‘Wanneer, dokter?’
‘Nu meteen.’

In het ziekenhuis werd ze rechtstreeks naar de operatieka-
mer gebracht. In allerijl werd de sectio caesarea verricht. 
Het opgezwollen lichaampje van mijn broer werd uit de 
baarmoeder gehaald, en daarna ik, naar adem happend als 
een kikkervisje op het droge.

Ik moest bloedtransfusies hebben. Omdat ik was vergif-
tigd door mijn broer, vergde het tijd om mijn bloed te zui-
veren en de toxines uit de weg te ruimen. Achttien dagen 
lag ik in het ziekenhuis.

In de zes jaar die Carlos ouder was dan ik had mijn moeder 
drie miskramen gehad. Twee meisjes en een jongen. Geen 
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van hen was de grens van vijf maanden gepasseerd. In 
hun verlangen om een kind te verwekken dat die funeste 
periode van vijf maanden zou overleven en eindelijk weer 
een zwangerschap tot een goed einde te brengen, hadden 
mijn ouders de ene na de andere arts geraadpleegd en di-
verse behandelingen ondergaan. Van kruidentherapieën 
tot bekkenoefeningen, van hormooninjecties tot afwisse-
lend warme en koude douches, van temperaturen tot de 
beste seksuele standjes. Ten minste een van die methoden 
moet hebben gewerkt, want ik ben ter wereld gekomen.

Kapot van verdriet gingen mijn ouders naar huis. Mijn 
moeder raakte in een depressie. Ze wilde me niet verzor-
gen, ze wilde me niet voeden. Mijn vader moest niets van 
me hebben. Nadat hij door de chaos en de snelheid van de 
gebeurtenissen was meegesleurd naar de operatiekamer 
en daar aanwezig was geweest bij de keizersnede, walgde 
hij van de lijkgeur waarmee de huid van zijn pasgeboren 
zoon was doortrokken.

Jarenlang sliep ik in een kamer met twee ledikantjes. Mijn 
ouders hadden het neutraal gele babypakje dat voor mijn 
broertje of zusje was bedoeld bewaard, voor wanneer hij 
of zij uit het ziekenhuis zou komen. Uitgevouwen op wat 
zijn of haar ledikant had moeten worden. Soms zetten ze 
’s avonds de babymobiel aan het plafond aan met fi guur-
tjes van giraff en en olifanten. Dan draaide het ding in het 
donker met oplichtende sterretjes, ter afl eiding van een 
leeg ledikantje en een als verdoofde moeder.

Mijn oma van vaderskant schoot me te hulp. Ze kwam bij 
ons inwonen toen ze had gemerkt hoeveel weerzin ik bij 
mijn ouders opwekte. Ze nam het op zich om me de fl es te 
geven, mijn luiers te verschonen en me aan te kleden, tot 
mijn moeder vlak voor mijn eerste verjaardag ontwaakte 



11

uit haar langdurige lethargie en van de natuur haar moe-
derinstinct terugkreeg. 

Sommige kinderen groeien op met onzichtbare vriendjes, 
ik groeide op met een onzichtbare broer. Doordat mijn 
ouders ervoor zorgden dat ik het verhaal van de mislukte 
bevalling tot in detail kende, voelde ik me verantwoorde-
lijk voor zijn dood. Om het nog een beetje goed te maken, 
speelde ik jarenlang met de schim van mijn tweelingbroer. 
Ik deelde mijn speelgoed met hem, ik vertelde hem mijn 
angsten en mijn dromen. In bed liet ik altijd ruimte voor 
hem. Ik hoorde zijn ademhaling, ik voelde zijn warmte. 
Als ik in de spiegel keek, wist ik dat hij dezelfde gelaats-
trekken zou hebben gehad, dezelfde kleur ogen, hetzelfde 
haar, dezelfde lengte, dezelfde handen. Dezelfde handen? 
Als een zigeunerin zijn hand zou hebben gelezen, zouden 
de lijnen in zijn handpalm dan hetzelfde hebben prijsge-
geven als die van mij?

Mijn ouders noemden hem Juan José, en mij Juan Guil-
lermo. De geboorte- en sterfdatum die in de zerk van zijn 
piepkleine graf werden gegraveerd waren hetzelfde. Een 
leugen: Juan José was een week eerder gestorven. Hij was 
nooit geboren, hij was nooit verder gekomen dan de aqua-
tische fase, zijn toestand van vis.

In mijn jeugdjaren was ik geobsedeerd door mijn bloed. 
Mijn oma drukte me meermaals op het hart dat ik had 
overleefd dankzij gulle, anonieme donoren die hun rode 
en witte bloedlichaampjes, hun bloedplaatjes, hun he-
moglobine, hun dna, hun zorgen, hun verleden, hun 
adrenaline en hun nachtmerries in mijn aderen hadden 
gespoten. Jarenlang leefde ik in de zekerheid dat in mij 
andere mensen huisden, hun bloed vermengd met dat van 
mij.
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Eén keer, toen ik al een tiener was, heb ik erover ge-
dacht om de lijst van bloeddonoren op te vragen, om ze 
te bedanken voor het redden van mijn leven. Een oom 
onthulde me een waarheid die ik liever niet had willen 
kennen: ‘Ze bedanken, waarvoor? Die eikels hebben zich 
voor elke milliliter rijkelijk laten betalen (pas jaren later 
werd de handel in bloed verboden). Het waren geen gulle 
gevers geweest, maar wanhopige mensen die geen andere 
uitweg hadden gezien dan hun bloed verkopen. Injectie-
spuiten die de brandstof van het leven hadden opgezogen 
uit verlepte, verslagen lichamen. Wat een ontgoocheling 
was het, te beseff en dat ik was gevoed door huurlingen.

Op mijn negende zag ik voor het eerst mijn eigen bloed 
stromen. Ik was aan het voetballen met vriendjes uit de 
straat, toen de bal terechtkwam op het terrein van een 
drankzuchtige en gescheiden advocaat die ons elke keer 
dat hij uit zijn auto stapte een blik op een semiautoma-
tisch pistool onder zijn riem gunde. De muren rond het 
huis waren overdekt met klimplanten en uit de bovenkant 
staken scherven van gebroken fl essen ter afschrikking 
van inbrekers. Omdat de advocaat nooit thuis was, kon ik 
makkelijk langs de klimplanten omhoogklauteren, over 
de puntige glasscherven heen klimmen en van de muur 
springen om de bal te pakken. Heen ging moeiteloos. Te-
rug klom ik de muur weer op, maar toen ik naar beneden 
sprong voelde ik opeens mijn broek scheuren. Ik viel op 
de grond en stond op. Mijn vrienden keken me verbijsterd 
aan. Door mijn gescheurde broek begon bloed te sijpelen. 
Ik bekeek mijn been en ontdekte een diepe snee waaruit 
rood vocht opborrelde. Ik duwde de wond een eindje open. 
Achter in de wond zag ik iets wittigs. Eerst dacht ik dat het 
een stuk glas was, of iets anders waaraan ik was blijven 
haken. Het was het bot van mijn dijbeen. Het werd zwart 
voor mijn ogen. Gelukkig kwam er net een buurvrouw aan 
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toen ik draaierig en lijkbleek op de stoep ging zitten, met 
onder mijn voeten een karmozijnrood plasje. De vrouw 
hielp me opstaan, zette me op de achterbank van haar 
Ford 200 en bracht me naar de eerste hulp aan de Avenida 
Ermita Ixtapalapa, op tien minuten rijden.

Weer transfusies. Nog meer bloed van vreemden. Een 
nieuw huurlingenleger dat door mijn hartkamers mar-
cheerde: prostituees, alcoholisten, alleenstaande moe-
ders, hitsige tieners om een middagje hotel te betalen, ont-
slagen kantoorbeambten, bouwvakkers met veel monden 
te voeden, arbeiders die anders niet rondkwamen, naar 
een shot hunkerende drugsverslaafden. De zelfkant van 
de samenleving die mijn slagaders irrigeerde.

De arts die me opereerde zei dat ik een stierenvechters-
wond had, dat de wond precies op de plek zat waar de 
hoorns van de stieren de dijbenen van torero’s doorboor-
den en de slagader afsneden, zoals ook bij mij was ge-
beurd. Het toeval wilde dat de man assistent-chirurg in 
de Plaza Mexico-arena was geweest. In de naargeestige 
operatiekamer van de groezelige kliniek waar ik naartoe 
was gebracht wist hij exact hoe hij de gescheurde slagader 
moest hechten. De bekwaamheid van de arts en de snelle 
reactie van de buurvrouw verhinderden dat het leven me 
via mijn been ontglipte.

Twee weken lag ik in de kliniek, die over maar vier bedden 
beschikte. In een daarvan sliepen om beurten mijn oma, 
mijn moeder en mijn broer. Soms werden er ladderzatte of 
bij een auto-ongeluk gewond geraakte personen binnen-
gebracht. Op een middag arriveerde er een man met een 
grote messteek in zijn maag, en ook zijn leven werd gered 
door de chirurgische gaven van de jonge arts.

Het was tijdens de nachten waarin Carlos bij me waak-
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te dat we elkaar echt leerden kennen. De zesenhalf jaar 
die we scheelden hadden de ontwikkeling van een nauwe 
band in de weg gestaan. Dat grote leeftijdsverschil viel 
echter weg tijdens die nachtelijke uren dat we met elkaar 
spraken, terwijl hij erop lette dat mijn wond werd gedrai-
neerd en de verpleegsters niet vergaten me de antibiotica 
toe te dienen. Hij hielp me naar de wc te gaan, en met een 
spons hield hij de lange rode streep die over mijn been 
liep schoon. Met de grootst mogelijke toewijding zag hij 
toe op mijn herstel. Het besef drong tot me door dat ik 
ook met hem de donkere baarmoeder van onze verwek-
ster had gedeeld, dat we lid waren van dezelfde bloedlijn. 
Van de onzichtbare broer – Juan José – verschoof ik mijn 
aandacht naar de zichtbare broer – Carlos. Ik ontdekte 
dat mijn echte tweelingbroer zesenhalf jaar eerder was 
geboren dan ik en we werden onafscheidelijk.

De arts instrueerde me om twee maanden lang geen zwa-
re voorwerpen te tillen, niet te bukken en niet te lopen, 
ook niet met krukken. Omdat mijn ouders geen geld had-
den om een rolstoel te betalen, werd ik in een kruiwagen 
het klaslokaal in gereden.

De eerste dag dat ik op eigen kracht naar buiten kon, ging 
ik op zoek naar de bloedvlek, die zich nog steeds aftekende 
op de stoep. Ik bekeek de door het vele vloeien van mijn 
bloed gevormde zwarte vlinder, een herinnering aan het 
leven dat bijna uit me was weggestroomd op het asfalt.

Mijn moeder zag me peinzend naar de vlek staren. Ze 
kwam naar buiten met een emmer, schoonmaakmiddel 
en een borstel en dwong me de vlek tot en met het laatste 
spoortje weg te schrobben. De vlek verdween, maar op 
het stuk glas dat me van mijn dijbeen tot mijn kuit had 
opengereten bleven restjes opgedroogd bloed zitten, die 
zelfs met de regenbuien niet weggingen.
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Een jaar later klom ik op de muur, hakte met een ha-
mer de fl essenscherf los waaraan ik me had gesneden en 
stopte die in een la. Ik stel me zo voor dat stierenvechters 
dat doen met de hoorn van de stier die hun been heeft 
doorkliefd.

Op mijn been vormde zich een litteken van veertig centi-
meter. Ik had minder gevoel achter mijn knie, rond mijn 
enkel en aan het uiteinde van mijn voet. Dat gevoel van 
verdoving is moeilijker te verdragen dan pijn. Als je pijn 
hebt, voel je tenminste nog dat dat deel van je lichaam 
leeft. Verdoving is de bijna-zekerheid dat iets in je is ge-
storven.

De vrouw die die middag mijn leven redde was de moeder 
van de jongen die vijf jaar later mijn vijand zou worden, de 
moordenaar van mijn broer. Een moord waaraan ik hoe 
dan ook medeplichtig was en die de keten van doden in 
gang zette die mijn familie zou vernietigen.

Volgens een Afrikaanse stam hebben de mensen twee 
zielen: een lichte en een zware. Wanneer we dromen, 
verlaat de lichte ziel ons lichaam om in de periferieën van 
de werkelijkheid rond te dwalen; wanneer we fl auwvallen, 
komt dat doordat de lichte ziel plotseling is uitgetreden; 
wanneer de lichte ziel weggaat en nooit meer terugkomt, 
worden we gek.

De lichte ziel komt en gaat. De zware ziel niet. Die ver-
laat ons lichaam pas op het moment dat we sterven. De 
zware ziel kent de buitenwereld niet en weet niet welke 
weg naar het domein van de dood leidt, waar ze tot in 
de eeuwigheid zal blijven. Om die reden onderneemt de 
lichte ziel drie jaar voor de dood een reis. Omdat ook de 
lichte ziel niet weet waar ze de dood moet zoeken, klimt 
ze in een baobab, de eerste boom van de schepping, en 
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speurt van daaruit de horizon af. Vervolgens bezoekt ze 
menstruerende vrouwen. In die paar dagen ervaren vrou-
wen de scheidslijn tussen leven en dood. Met bloed en pijn 
verliezen ze het wezen dat had kunnen zijn en nooit zal 
zijn. Tijdens hun menstruatieperiode verkeren vrouwen 
in een staat van wijsheid en raken ze aan de grenzen van 
het zijn en het niet-zijn. Daarom kunnen ze de lichte ziel 
de weg naar het ravijn van de dood wijzen.

De lichte ziel gaat op pad. Ze loopt door valleien, door-
kruist woestijnen, beklimt bergen. Na enkele maanden 
komt ze aan op haar bestemming, waar ze stopt aan de 
rand van de nevelige afgrond. Angstvallig kijkt ze in de 
diepte. Voor haar ogen ontvouwt zich het grote mysterie. 
Ze keert terug, vertelt de zware ziel gedetailleerd wat ze 
heeft gezien en leidt haar met vaste hand naar de dood.
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MAAN

‘Klets niet zo uit je nek, Vijf,’ zei de Eend tegen me nadat 
ik hem de Afrikaanse legende had verteld. Die had ik uit 
mijn hoofd geleerd voor de geschiedenisles op de middel-
bare school. De docent had gezegd dat wie een verhaal zou 
vertellen dat hij nog niet kende of waarvan hij de afl oop 
niet kon raden, een tien zou krijgen. Het boek waarin ik 
de legende was tegengekomen was er een van de tientallen 
die Carlos in zijn kamer had rondslingeren. Een groot deel 
daarvan had hij gestolen uit bibliotheken of boekwinkels. 
Niet uit de huizen van vrienden, want volgens hem had-
den hun ouders een slechte smaak en kochten ze alleen 
maar bestsellers.

Op zijn achttiende stopte mijn broer met school. Toen 
mijn vader dat hoorde, ontstak hij in woede. Voor hem 
was onderwijs de sleutel tot een leven waar hij zelf nooit 
toegang toe had gekregen. Hij deed er alles aan om ons 
de best mogelijke opvoeding te geven. Hij en mijn moe-
der maakten dubbele werkdagen om een privéschool 
voor ons te kunnen betalen. Carlos en ik waren de enigen 
in de straat die niet naar de openbare scholen in onze 
buurt gingen: de lagere school, de Centenario geheten, de 
middelbare school, die alleen een nummer had, 74, en de 
pre-universitaire school, nummer 6. Diep teleurgesteld 
dreigde mijn vader dat mijn broer geen cent meer zou krij-
gen als hij zijn school niet zou afmaken. Dat liet Carlos 
koud. Op zijn negentiende verdiende hij al ruimschoots 
meer dan mijn vader.

‘Wat een kulverhaal!’ zei de Jaibo. 
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De Jaibo, de Eend, de Waterlander en ik zaten ’s avonds 
graag te kletsen bij de wasrekken van mevrouw Carbajal 
op het dak van haar huis. Met zijn dertien jaar rookte de 
Jaibo twee pakjes Delicados per dag. Hij rookte zo idioot 
veel omdat hij niet stil kon zitten. De Waterlander – zo 
noemden we hem omdat hij nogal sentimenteel was en 
vaak volschoot – bracht graag biertjes mee om te delen 
met de Eend. Ik dronk noch rookte: ik had besloten om 
nuchter te doen wat de anderen alleen onder invloed durf-
den.

In onze wijk zocht bijna iedereen zijn toevlucht op de 
daken. Daar viel niemand ons lastig. Na de chaos van 1968, 
de massamoord op studenten op het Tlatelolco-plein, en 
de paranoïde communistenjacht door de regering, reden 
de arrestantenwagens – dichte politiebusjes met achterin 
twee houten bankjes waar de opgepakte personen tegen 
elkaar aan gedrukt zaten – dagelijks door de buurt. De 
agenten patrouilleerden staand op de achterbumper, 
waarbij ze zich vasthielden aan twee aan de deuren ge-
laste stangen. Als ze je op straat tegenkwamen, sprongen 
ze van de bumper en werd je in de kraag gevat op be-
schuldiging van landloperij en opruiing (hoewel geen van 
hen wist wat dat betekende) en meegenomen en in een 
isoleercel gegooid, met handboeien die zo strak zaten dat 
je bloedsomloop werd afgesneden. Eenmaal opgesloten 
werd je voortdurend geschopt en geslagen en kreeg je net 
zolang elektrische schokken op je testikels toegediend tot 
iemand genoeg smeergeld kwam brengen en ze je vrijlie-
ten. In het beste geval beperkten ze zich ertoe om je op 
straat te achtervolgen en met een knuppel te bewerken, 
‘Dat zal je leren om een echte kerel te zijn en er niet bij te 
lopen als een wijf ’, en lieten ze je gaan na te hebben ge-
dreigd: ‘Als we je nog een keer met lang haar tegenkomen, 
dan snijden we je ballen eraf, als je dan toch zo graag een 
wijf wilt zijn.’
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De enigen die door de politie met rust werden gela-
ten waren de ‘goede jongens’, de jongens die lid waren 
van de Katholieke Jongerenbeweging. De goede jongens 
hadden kortgeknipt haar, droegen overhemden met lan-
ge mouwen die tot en met het bovenste knoopje waren 
dichtgeknoopt en hadden een kruis om hun nek hangen. 
Ze gebruikten geen ‘lelijke woorden’, gingen dagelijks 
naar de kerk, droegen de boodschappentassen van oude-
re dames van de supermarkt naar huis en brachten eten 
naar weeshuizen. Ze waren het ideaal van elke moeder of 
schoonmoeder: voorbeeldige kinderen, uitstekende leer-
lingen, keurige jongens. Proper, netjes, fatsoenlijk, ijverig, 
verantwoordelijk.

Het was een zwoele avond. De hitte steeg op uit het 
steen van het dak, zonder briesje om ons te verfrissen. De 
Jaibo rookte aan één stuk door, hij stak de ene sigaret aan 
met de andere.

‘Waarom is dat een kulverhaal?’ vroeg ik aan de Jaibo.
‘Gewoon, omdat het kul is.’
‘Wat weet jij er nou van, jij dacht pasgeleden nog dat 

vrouwen ongesteld werden omdat ze geen maagd meer 
waren,’ stak ik de draak met hem.

Omdat Javier uit Tampico kwam, noemden we hem de 
Jaibo, zoals alle mensen uit die stad werden genoemd. Zijn 
vader, een zeeman, was om het leven gekomen toen hij 
dronken van de voorsteven van een koopvaardijschip was 
gedonderd. De weduwe, ook alcoholiste, was met haar vijf 
kinderen naar Mexico-Stad vertrokken om daar bij een 
pasgetrouwde broer in te trekken. De arme kerel zag zich 
gedwongen om met zijn karige loontje als topograaf de zes 
klaplopers te onderhouden.

‘Ik weet alles van vrouwen,’ pochte hij.
‘O ja? Vertel dan maar: wat is een maagdenvlies?’ daag-

de ik hem uit.
De Jaibo zweeg. Hij zou nooit te weten komen wat een 
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maagdenvlies was. De Eend nam een slok van zijn bier en 
keek toen naar mij.

‘Sinds wanneer weet een ongestelde vrouw waar de 
dood is?’ vroeg hij smalend.

‘Wanneer een vrouw ongesteld is, verliest ze iets wat 
een baby had kunnen worden,’ antwoordde ik.

‘En wanneer ik me aftrek, verkeer ik dan ook in een 
staat van wijsheid?’ kwam de Waterlander ertussendoor. 
‘Want dan verlies ik allejezusveel spermatozoïden die ook 
allemaal baby’s hadden kunnen worden.’

Ze lachten alle drie spottend toen achter hen plotseling 
een stem klonk.

‘Doe niet zo achterlijk.’
We draaiden ons om. Het was Carlos. Wie weet hoe-

lang hij daar al naar ons had staan luisteren. Hij liep op 
ons af. Mijn vrienden krompen ineen. Carlos was de baas 
in onze buurt. Hij bleef staan voor de Waterlander.

‘Vrouwen hebben maar tussen de vierhonderd en zes-
honderd keer een eitje. En wanneer ze menstrueren, komt 
het eitje in bloederige klontjes naar buiten en hebben ze 
veel pijn. Door de hormonen verandert hun humeur en 
zwelt hun lichaam op. Bij jou komen de spermatozoïden 
zelfs naar buiten als je slaapt, en wanneer je je afrukt ben 
je gelukkig. Vrouwen weten dingen waar wij mannen geen 
idee van hebben.’

Mijn vrienden deden er het zwijgen toe. Een weerwoord 
zat er niet in. Carlos las bijna dwangmatig fi losofi e, ge-
schiedenis, biologie, literatuur. Hij was van school gegaan 
uit verveling, omdat hij er genoeg van had om de hele tijd 
in zijn ogen middelmatige teksten te moeten lezen. Zijn 
kennis was enorm en niemand in onze wijk drukte zich 
beter uit dan hij. Zijn taalgebruik was precies en hij kende 
de betekenis van hoogdravende en onbekende woorden. 
Maar al waren mijn vrienden even slim geweest als hij, 
dan nog zouden ze niet tegen hem in durven te gaan. Ze 
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waren bang voor hem. Iedereen was bang voor hem.
Carlos wees naar het pakje Delicados dat uit de borst-

zak van de Jaibo stak.
‘Mag ik een sigaret?’ vroeg hij.
De Jaibo stond op om hem het pakje aan te geven. 

Carlos haalde er een sigaret uit. De Jaibo reikte hem een 
aansteker aan. Carlos stak de sigaret op, bekeek het pakje 
alsof het een vreemd voorwerp was, verfrommelde het tot 
het kapot was en gooide het toen op straat. De Jaibo keek 
hem verontwaardigd aan.

‘Waarom doe je dat?’
‘Om jou niet dood te laten gaan aan kanker,’ antwoord-

de mijn broer kalm terwijl hij de sigaret uitdrukte tegen 
de afrastering. Ik glimlachte, Carlos glimlachte terug. Hij 
keek naar de Maan. ‘Over zevenenveertig dagen zal de 
Apollo 11 daar landen, in de Mare Tranquillitatis,’ zei hij 
terwijl hij naar een onbestemde plek wees.

Alle vier draaiden we ons gezicht naar de Maan. De 
onmogelijke, door de mensheid gedroomde reis stond op 
het punt te worden volbracht.

‘De zwaartekracht op de Maan is zes keer lager dan die 
op Aarde,’ voegde hij eraan toe zonder zijn blik van de 
Maan af te wenden.

‘Wat betekent dat?’ vroeg de Waterlander.
Carlos glimlachte weer.
‘Dat zal ik je uitleggen: als die dikke taart van een moe-

der van je hier honderd kilo weegt, weegt ze er daar maar 
zestien.’

Carlos was bekend met de sentimentele natuur van de 
Waterlander en wist dat zo’n grapje al genoeg kon zijn om 
de tranen bij hem te laten opwellen. Maar de Waterlander 
was te zeer geconcentreerd op de wiskundige berekening. 
Bovendien was Carlos heel mild geweest: in werkelijkheid 
moest zijn moeder wel honderdveertig kilo wegen.

‘Om terug te kunnen keren naar de Aarde, moet het 
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ruimteschip in het zwaartekrachtveld van de Maan zien 
te komen. Als de Apollo 11 daar niet in slaagt, zal hij door-
vliegen en zal geen lieve moeder ze meer kunnen helpen.’

Mijn broer had me al over die mogelijkheid verteld. De 
gedachte deed me huiveren. Drie mannen in een ruim-
teschip verliezen de mogelijkheid om terug te keren en 
zetten koers naar het oneindige. Drie mannen die door 
het raampje kijken en zien dat ze de planeet steeds verder 
achter zich laten. Wat zouden ze ontdekken op weg naar 
het niets? Wat zouden ze voelen daar boven, wegdrijvend 
in de onmetelijke ruimte? Zouden ze de dood langzaam 
laten komen of zouden ze cyaankalipillen bij zich hebben 
om de ontknoping te bespoedigen? Voor hoeveel tijd zou-
den ze zuurstof hebben alvorens ze onherroepelijk zouden 
wegzakken in de fatale slaap? Zouden ze met elkaar vech-
ten om het voedsel om langer in leven te blijven, al was het 
maar een paar dagen? In plaats van enthousiasme voelde 
ik bij de verovering van de Maan slechts beklemming. Een 
drieling in een stalen baarmoeder, zwevend in het pseu-
dovocht van de ontbrekende zwaartekracht, strijdend met 
elkaar om te overleven, was een metafoor die al te dichtbij 
kwam, die te pijnlijk voor me was.

Carlos schopte tegen de zool van mijn sportschoen.
‘We gaan eten.’
Hij stak zijn hand uit om me overeind te helpen. 
‘We zien elkaar morgen,’ zei ik tegen mijn vrienden.
Carlos en ik vertrokken. We slalomden om prikkel-

draad, kabels, wasrekken en watertanks heen en kwamen 
bij de rand van het dak van de familie Ávalos. Om bij 
ons huis te komen moesten we over de anderhalve meter 
tussen het dak van de Ávalossen en dat van de Prieto’s 
springen. Meestal deden we dat zonder nadenken. De 
sprong was onderdeel van onze dagelijkse routine. Maar 
het risico was reëel. Vier maanden eerder hadden Chelo, 
een zeventienjarige slanke schoonheid met groene ogen, 
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en haar vriendje, Knikkers, liggen neuken tussen de was-
rekken van de familie Martínez (dat hadden we afgeleid 
uit de twee opgedroogde condooms die we daar de volgen-
de dag hadden gevonden). Toen ze in het donker wilden 
teruggaan, had zij als eerste geprobeerd te springen, maar 
ze had de afstand verkeerd ingeschat en was naar bene-
den geduikeld en met haar knieën op de motorkap van de 
Coronet van meneer Prieto terechtgekomen. De schok-
dempers van de auto hadden haar leven gered. Bij de val 
had ze beide dijbenen gebroken, maar haar wervelkolom 
en schedel waren ongedeerd gebleven. En ze had geluk 
gehad, omdat Fang, de enorme wolfshond van de Prieto’s, 
een kruising tussen een alaskan-malamute-teef en een 
Canadese wolf, aan de ketting lag. Als hij had losgelopen, 
had hij haar aan stukken gescheurd. Fernando Prieto, ge-
alarmeerd door de klap tegen de auto en het blaff en van 
Fang, was het plaatsje op gerend, waar Chelo op de grond 
lag met dijbenen waaruit tientallen botsplinters staken.

Chelo had anderhalf jaar nodig om te herstellen van de 
breuken, na een pijnlijke revalidatie. Haar benen, waaraan 
ze diverse malen moest worden geopereerd, waren lap-
pendekens van littekens. ’s Middags liep ze op krukken 
door de straat, waarbij ze maar nauwelijks haar evenwicht 
kon bewaren. Daarna ging ze weer naar huis voor een uit-
puttende oefentherapie. Aan de andere kant van de muur 
waren de instructies van de fysiotherapeut en het gekerm 
van pijn van Chelo te horen. Zelfs tijdens die beproeving 
zag ik haar echter altijd met een lach op haar gezicht. Op-
gewekt, leuk, met een onveranderlijk positieve instelling. 
Jaren later zou ze met zoveel tederheid de liefde met me 
bedrijven dat ze voorkwam dat ik gek werd.

Carlos sprong als eerste en bleef op me wachten. Ik 
overbrugde de afstand zonder problemen. Ik vond het 
opwindend om die afgrond over te steken. Soms bemoei-
lijkte ik de sprong enkel om het gevoel van gevaar nog te 
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versterken: dan sprong ik zonder af te zetten, of met mijn 
ogen dicht, of met mijn handen achter mijn rug. Op een 
dag had Carlos me daarbij betrapt. Woedend las hij me de 
les, maar ik luisterde niet naar hem en sprong opnieuw. 
Carlos kwam me achterna en pakte me bij mijn schouders. 
Daarna tilde hij me op – ik was elf – hield me over de rand 
van het dak in de lucht en dreigde me te laten vallen.

‘Wil je gevaar, sukkel?’
Ik keek omlaag. Zes meter. Maar bang was ik niet ge-

worden. Integendeel, ik vond het grappig en proestte het 
uit.

‘Wat heb je?’ had Carlos gevraagd, van zijn à propos.
Hij had een hele scène gemaakt om mij een lesje te 

leren, terwijl ik, hoog in zijn armen, hangend boven de 
diepte, maar niet kon stoppen met lachen.

Carlos had zich omgedraaid en me weer neergezet op 
het dak.

‘Dat fl ik je nooit meer,’ waarschuwde hij me. ‘Anders 
breek ik je nek.’

Ik had gelachen, was een paar keer zonder af te zetten 
de anderhalve meter heen en weer gesprongen en had het 
op een rennen gezet over de daken.

We liepen naar het dak van ons huis. Toen we dichterbij 
kwamen, hoorden we in het donker al het gepiep van de 
chinchilla’s. Honderden had Carlos er. Hij had een fokkerij 
ingericht op de daken van de Prieto’s, de familie Martínez 
en ons huis. Tientallen minuscule, op elkaar gestapelde 
kooien voor die knaagdiertjes met hun fi jne vacht. Een 
fl atgebouw van kooien. Op hete dagen golfde de stank van 
urine over de huizen. Om klachten te voorkomen betaalde 
Carlos Gumaro, een jonge, licht verstandelijk gehandicap-
te mulat, om de daken drie keer per dag schoon te maken 
met chloor en desinfecteermiddel.

Carlos haalde een zaklantaarn uit zijn broekzak en 
scheen om zich heen. Sommige chinchilla’s renden ver-
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blind in de rondte en botsten tegen de tralies. Andere gin-
gen op hun achterpoten staan om te zien wat er gebeurde. 
Carlos zocht met zijn lamp naar zwerfkatten, de grote 
vijanden van zijn handelswaar. De katten grepen met hun 
klauwen tussen de spijlen van de kooien door de kopjes 
van de chinchilla’s, lieten ze stikken door in hun snuit 
te bijten en scheurden ze aan fl arden om ze te kunnen 
verorberen.

In een hondenkennel had mijn broer een verroest 
enkel schotsgeweer met een .22-kaliber verstopt. Als hij 
een kat op rooftocht tegenkwam, pakte hij het geweer, 
richtte op de kop en haalde de trekker over. Het vizier 
was niet goed afgesteld, waardoor hij ze soms in hun buik 
raakte. Niet zelden werd er onder de auto’s in de carports 
een stervende kat gevonden, jankend van de pijn, de ge-
perforeerde ingewanden achter zich aan slepend.

De chinchillafokkerij was van start gegaan toen een 
oom Carlos voor zijn zestiende verjaardag een vrouwtjes-
exemplaar cadeau had gedaan. Een paar weken daarna 
had Carlos een mannetje gekocht. De chinchilla’s paarden 
en in minder dan twee maanden had het stel tien jongen. 
In een tijdschrift had Carlos gelezen over de waarde van 
hun vacht. Hij reisde naar het centrum en vond een joodse 
groothandelaar in textiel bereid om de chinchillapelzen 
van hem af te nemen. Hij vroeg onze ouders toestemming 
om kooien neer te zetten op het dak en kocht er nog twin-
tig chinchilla’s bij. Anderhalf jaar later verkocht hij al zo’n 
vierhonderd pelzen per maand. Hij organiseerde de fokke-
rij zo dat de vrouwtjes jongen wierpen in het tempo waar 
de productie om vroeg.

Maar hoewel Carlos een vermogen verdiende met de 
chinchilla’s, was dat niet zijn belangrijkste handeltje.
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VOCHTIGHEID

Ik leefde in twee gescheiden werelden. De wijk, de plek 
waar ik me thuis voelde, mijn territorium van straten en 
daken. En de privéschool, die mijn ouders maar net aan 
konden bekostigen. De school met klasgenootjes die op 
vakantie gingen naar New York en Europa. De school 
waar je de leraressen met ‘miss’ moest aanspreken, waar 
we in de pauze verplicht Engels spraken, die prat ging op 
de ijzeren discipline die er heerste. De school die voor mij 
als een gevangenis voelde en die ons een gespreide beta-
ling weigerde. ‘Een goede opleiding kost geld, mevrouw,’ 
had de eigenaresse-directrice tegen mijn moeder gezegd 
toen die was gaan vragen of ze in termijnen mochten be-
talen. De vernedering om voor die vrouw op de knieën te 
gaan moet vreselijk zijn geweest. ‘Geef ons dan in elk geval 
tot het eind van het jaar, wanneer mijn man zijn bonus 
krijgt,’ had mijn moeder gesmeekt. ‘Ik moet de docenten 
betalen, het spijt me,’ had de eigenaresse-directrice-uit-
zuigster-bitch geantwoord.

Ik herinner me dat mijn vader die avond tijdens het 
eten in zichzelf gekeerd was nadat mijn moeder hem had 
verteld dat we van school zouden worden gestuurd als hij 
ook maar één maand te laat zou betalen.

‘Ik zal zorgen dat het geld er komt,’ zei hij zachtjes.
‘Hoe?’ vroeg mijn moeder.
Mijn vader zweeg. Hij bracht zijn handen naar zijn 

hoofd en wreef over zijn voorhoofd.
‘Ik kan het bedrijf om een lening vragen.’
‘O ja? En hoe gaan we die terugbetalen?’
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Mijn vader draaide met zijn nek om de spanning te 
verdrijven.

‘We zouden ze naar een openbare school moeten stu-
ren,’ oordeelde mijn moeder.

Mijn vader keek haar aan alsof ze hem beledigd had.
‘Hun opleiding is onze enige erfenis,’ stelde hij.
Ze zwegen weer. Mijn vader zuchtte diep en pakte de 

hand van mijn moeder.
‘We gaan er wel komen, geen zorgen.’
Omdat ik geconcentreerd naar mijn bord zat te kij-

ken, dachten ze dat ik geen aandacht besteedde aan wat 
ze fl uisterden. Ik was negen en nog steeds herstellende 
van mijn beenwond. Mijn ouders hadden al hun spaar-
geld aangesproken om mijn operatie en de bijkomende 
kosten te betalen. Omdat ze geen vertrouwen hadden in 
de overheid, hadden ze geweigerd me te laten behandelen 
in een staatskliniek. Niets in de publieke sector, niets wat 
naar staatsbureaucratie rook. Geen scholen, geen zieken-
huizen, geen banen. En nu vonden ze geen manier om de 
privéschool te fi nancieren.

Carlos liep met me mee naar mijn kamer, die op de 
benedenverdieping was zodat ik geen trappen hoefde te 
lopen (ik zou nooit meer naar boven terugverhuizen). In 
gedachten verzonken ging hij op mijn vouwbed zitten.

‘Denk je dat we naar een andere school moeten?’ vroeg 
ik.

Carlos begon geïrriteerd te mompelen.
‘Ik sla dat kutwijf op haar bek, ze heeft het recht niet 

om mama zo te behandelen.’
Hij klemde zijn kaken stijf op elkaar, stond op en schoof 

de lakens opzij.
‘Jij gaat nu slapen,’ gebood hij.
Ik kroop in bed en Carlos dekte me toe.
‘Welterusten,’ zei hij. Voordat hij vertrok gaf hij me nog 

een aai over mijn voorhoofd.
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Het lukte mijn ouders om de school op tijd te betalen. Die 
en andere schulden losten ze af door de door mijn vader 
innig geliefde Mercury te verkopen. Hij was er trots op dat 
hij na jaren van hard werken zo’n mooie auto had kunnen 
aanschaff en. Nu gingen de trots en de Mercury allebei de 
deur uit.

Zonder auto was mijn vader aangewezen op het open-
baar vervoer. Ik zie hem nog om halfvijf ’s ochtends op-
staan om zich te wassen, te ontbijten en op weg te gaan 
naar de bushalte van lijn Popo-Sur 73, aan de overkant 
van de Avenida Río Churubusco. Ik zie hem nog om tien 
uur ’s avonds thuiskomen, uitgeput na een dubbele dienst.

Ook was er niemand meer om ons naar school te bren-
gen. Om zes uur ’s ochtends liepen Carlos en ik van ons 
huis naar het trolleybusstation in San Andrés Tetepilco. 
Over een soort kale vlakte waarop met kalk onregelma-
tige lijnen van voetbalvelden waren getrokken en die bij 
regen veranderde in een modderpoel. We sprongen van 
steen naar steen om onze uniformen schoon te houden, 
maar natuurlijk gleden we uit en kwamen we onder de 
modderspetters te zitten.

Bij de ingang van de school werden we ontvangen door 
een conciërge, die controleerde of onze schooluniformen 
wel schoon waren, of het haar van de jongens niet te lang 
was, de rokken van de meisjes niet te kort waren en hoe 
het ervoor stond met onze persoonlijke hygiëne (nagels 
geknipt, oren gewassen). Verschillende keren stuurde hij 
me naar huis omdat ik modderspetters op mijn broek had. 
Omdat er niemand was die me kon ophalen, zag Carlos 
zich genoopt om met me mee te gaan. We vonden het 
helemaal niet erg, we gingen naar het Natuurhistorisch 
Museum om opgezette dieren te bekijken of glipten de 
stallen van de paardenrenbaan binnen om te zien hoe de 
volbloedracepaarden werden getraind en verzorgd.

Vier maanden nadat mijn ouders de betaling van het 
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schoolgeld hadden geregeld, een bedrag dat gelijk was aan 
vijfenzestig procent van het loon voor de dubbele diensten 
van mijn vader, werden ze gebeld door de directrice met 
de boodschap dat ze met spoed naar school moesten ko-
men, en wel allebei.

Nerveus en bezorgd arriveerden mijn ouders op school. 
Nooit eerder waren ze met zoveel klem ontboden. In de 
lange busrit naar school bereidden ze zich voor op het 
ergste: een ongeluk, een pak slaag, een beroving.

De directrice-bitch, die het niets kon schelen dat mijn 
ouders allebei van hun werk waren weggeroepen, liet hen 
bijna twee uur wachten. Twee uur die een hoop gestress 
om op tijd te komen en twee daglonen zouden hebben 
gescheeld.

Toen ze het kantoor van de directrice binnenkwamen, 
zagen mijn ouders mij daar zitten. Ze keken me ontzet 
aan. Ze dachten dat ze daar waren voor Carlos, die in die 
tijd steeds rebelser werd, en hadden nooit vermoed dat 
het om mij ging.

De directrice vroeg hun te gaan zitten. Mijn ouders 
namen plaats op de leren stoelen. De directrice wees naar 
me.

‘We hebben besloten om Juan Guillermo defi nitief en 
onherroepelijk van school te sturen.’

Mijn ouders keken eerst elkaar aan en vervolgens keek 
mijn moeder naar mij.

‘Wat heeft hij gedaan?’ vroeg ze bijna fl uisterend.
De directrice opende haar mond met een gezicht waar-

uit grote verontwaardiging sprak.
‘Leerlingen als uw zoon kunnen we niet tolereren op 

deze school.’
‘Maar wat heeft hij gedaan?’ drong mijn moeder aan.
De directrice, die zich miss Ramírez liet noemen, 

draaide zich naar mij en stak haar kin in de lucht.
‘Dat mag hij u zelf vertellen.’
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Mijn ouders wachtten op mijn antwoord. Ik durfde 
mijn mond niet open te doen. De directrice ging voor me 
staan, intimiderend.

‘Vooruit, vertel je ouders wat je hebt uitgespookt.’
Ik keek haar zijdelings aan. Mijn moeder keerde zich 

naar me toe.
‘Vertel op, wat heb je gedaan.’
Ik bleef zwijgen. Miss Ramírez richtte zich in het En-

gels tot me, in de wetenschap dat mijn ouders die taal niet 
spraken.

‘Come on, tell them. Don’t be a coward.’
Ik hield mijn kaken stijf op elkaar. De houding van de 

directrice boezemde me geen angst in, maar maakte me 
bozer en bozer.

‘U kunt hem niet halverwege het schooljaar wegsturen,’ 
wierp mijn moeder tegen.

‘Ik bepaal zelf wie ik op welk moment wegstuur, me-
vrouw. En aangezien dat jong weigert te vertellen wat hij 
heeft gedaan, zal ík dat moeten doen...’

Vlak voordat ze van wal wilde steken onderbrak ik haar. 
‘Ik heb een meisje gekust, mama.’
Mijn vader, die zich buiten het gesprek had gehouden, 

viel uit tegen de directrice.
‘Gaat u mijn zoon van school sturen omdat hij een 

meisje heeft gekust?’
‘Natuurlijk niet, meneer, ik ga hem van school sturen 

omdat we hem half ontkleed hebben aangetroff en terwijl 
hij een meisje, dat ook half ontkleed was, seksueel mis-
bruikte. Uw zoon heeft een buitengewoon ernstige morele 
fout gemaakt, die op deze school niet zal worden geduld.’

‘Maar hij is nog maar een kind.’
‘Nee meneer, uw zoon is een viespeuk.’

Klaslokaal. Pauze. Stilte. Blikken. Ademhaling.  Hartslag. 
Handen. Rok. Knieën. Dijen. Huid. Strelingen.  Blikken. 
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Onderbroek. Ademhaling. Hartslag.  Aanraking. Venus-
heuvel. Vlakbij. Trillen. Blikken. Aanraking. Venusheuvel. 
Stilte. Onderbroek. Vinger. Venusheuvel. Vochtigheid. 
Gekreun. Ademhaling. Broek. Rits. Handen. Adem. Blik-
ken. Trillen. Knopen. Handen. Piemel. Erectie. Aanraking. 
Doos. Aanraking. Angst. Opwinding. Blikken. Wrijving. 
Piemel. Doos. Erin. Vochtigheid. Zweet. Huid. Hartslag. 
Ademhaling. Bel. Blikken. Eruit. Stilte. Afscheid. Klas-
lokaal. Deur. Stilte. Hartslag. Stemmen. Klasgenoten. 
Lerares. Klaslokaal. Blikken. Geheim.

Carlos deed de zaklantaarn uit, pakte het geweer uit de 
hondenkennel en stopte een kogel in het magazijn.

‘Eens kijken of we een kat gaan zien,’ zei hij en hij leun-
de tegen de muur.

We zwegen. De chinchilla’s piepten in het donker. Aan 
de hemel de Maan, die binnenkort zou worden veroverd. 
Kan het onveroverbare worden veroverd? De vlek van een 
ruimteschip op de Mare Tranquillitatis. De mens en zijn 
obsessie om overal zijn voetafdruk achter te laten.

In de verte hoorden we de auto’s over de Río Churu-
busco razen. Wat nu een verkeersader was, was ooit een 
heldere beek waarin vissen, salamanders, kikkervisjes en 
schildpadden leefden en mijn vader en zijn vrienden op 
hete middagen gingen zwemmen. Río Piedad, Río Mix-
coac, Río de los Remedios. Rivieren veranderd in autowe-
gen, onder tonnen asfalt bedolven water. De massamoord 
op het water in mijn stad.

‘Hoe heette dat grietje dat je op de lagere school had 
geneukt ook alweer?’ vroeg Carlos.

‘Ik heb geen grietje geneukt.’
Carlos grijnsde. Zijn silhouet tekende zich af tegen de 

nacht. Boven de loop van het geweer schitterde het licht 
van de Maan. De Maan, waar de mens weldra voet op 
zou zetten.



32

‘Dat ene grietje bedoel ik, je weet wel.’
‘Fuensanta.’
‘Die ja. Ik was haar naam vergeten. Fuensanta. Jezus, 

had je niet iemand met een andere naam kunnen uitkie-
zen? Fue una Santa. Was een heilige. En jij maar ontken-
nen. Ik geloof je voor geen meter.’

Carlos deed de zaklantaarn aan om de kooien te in-
specteren. De ogen van de chinchilla’s glansden roodach-
tig. Hij knipte de lantaarn weer uit.

‘Heb je je vinger afgelikt nadat je die in haar kutje had 
gestoken?’

Natuurlijk had ik mijn vinger afgelikt, eraan geroken, 
en er nog een keer aan gelikt. Ik bewaarde haar smaak op 
mijn tong. Zo lang mogelijk. Fuente santa. Heilige bron, 
bron van geheimen, vochtige bron.

‘Ik heb toch al gezegd van niet,’ antwoordde ik geërgerd.
Carlos glimlachte. Honderd keer had hij me dezelfde 

vraag gesteld, honderd keer had ik ontkend. Honderd keer 
had ik tegen hem gelogen en honderd keer had hij gehoopt 
dat ik de waarheid zou vertellen.

‘Ik wed dat je vinger nog steeds naar Fuensanta ruikt.’
Ja, mijn vinger ruikt nog steeds naar Fuensanta en dat 

zal hij altijd blijven doen.
‘Mijn vinger ruikt nergens naar.’
‘Wat heb je je moeder laten huilen door je gevoos met 

Was-een-heilige.’
Plotseling hoorden we de chinchilla’s onrustig worden. 

Carlos knipte de lantaarn aan. Twee gele ogen fonkelden 
tussen de kooien. Carlos bracht het geweer in positie en 
hield de lamp zo dat het vizier werd verlicht. Onmiddellijk 
sprong de kat op de muur. Hij wilde net ontsnappen toen 
het schot klonk. Hij krijste en viel aan de straatkant naar 
beneden. We renden naar de muur en bogen ons erover-
heen. De kat lag een tijdje op apegapen, stond wankelend 
op en verdween onder een auto.
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‘Die gaat geen chinchilla’s meer opvreten,’ concludeer-
de Carlos.

Sommige psychologen beweren dat wanneer tweelingen 
elkaar kwijtraken, door de dood, omdat ze van elkaar 
worden gescheiden of om welke reden dan ook, de ach-
terblijver een diep gevoel van verlatenheid overhoudt. De 
eenzame tweelingbroer of -zus leeft met het litteken van 
een amputatie, een onuitwisbare wond. Hij of zij zoekt 
gezelschap om dat emotionele gat te vullen. In mijn geval 
waren dat geen vriendjes of speelkameraadjes, maar meis-
jes. Van kinds af aan, vanaf mijn vierde of vijfde, dacht ik 
altijd aan vrouwen, verlangde ik hevig naar hun nabijheid, 
hun blik, hun naaktheid. De huid van een vrouw strelen 
verlichtte de rusteloosheid van de afwezigheid. In het be-
gin waren het simpele aanrakingen van armen, glimpen 
van dijbenen. Tot Fuensanta op het toneel verscheen.

De directrice, die parmantig midden in het kantoor stond, 
bleef me afkeurend aankijken. Mijn moeder zat met gebo-
gen hoofd, aangeslagen.

Mijn vader kwam overeind uit zijn stoel.
‘Wie heeft hem gezien?’
‘De halve school, meneer Valdés. Zijn juf, verschillende 

leerlingen. Juan Guillermo had zijn broek op zijn knieën 
en was een klasgenootje van hem, nadat hij haar onder-
broek naar beneden had getrokken, aan het betasten.’

Mijn moeder begon zachtjes te huilen. Ik werd almaar 
kwader. Mijn vader zat in gedachten te proberen de puz-
zelstukjes aan elkaar te leggen.

‘En het meisje?’
‘Wat is er met het meisje?’
‘Had ze toegestemd of heeft Juan Guillermo haar ge-

dwongen?’
‘Het is evident dat hij haar heeft gedwongen, meneer 

Valdés.’
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Ik stond op en ging recht voor de directrice staan.
‘Dat is niet waar. Zij wilde ook.’
‘Jij houdt je mond en je gaat zitten,’ beval de directrice.
‘Het is niet waar,’ herhaalde ik verbolgen, ‘ik heb haar 

niet gedwongen.’
‘En nu ga je zitten,’ beval ze weer.
Ik bleef staan. Mijn vader richtte zich tot de directrice.
‘Wat zegt het meisje?’
‘Wat zou die moeten zeggen? Alstublieft...’
‘Wat zegt ze? Heeft hij haar gedwongen of vond ze het 

goed?’
‘Natuurlijk vond ze het niet goed.’
‘Ik wil het uit haar eigen mond horen,’ zei mijn vader 

geïrriteerd.
‘Haar vrouwelijke waardigheid is al genoeg aangetast, 

ze mag niet nog een keer publiekelijk te schande worden 
gemaakt,’ zei de directrice op de overdreven toon van een 
soapactrice.

Mijn vader begon zich op te winden.
‘Ik neem aan dat u haar ook van school stuurt.’
‘Dat neemt u dan verkeerd aan. Er is maar één iemand 

verantwoordelijk voor deze hele toestand en dat is Juan 
Guillermo. Hij wordt van school gestuurd. Voor altijd. We 
willen hem hier niet.’

‘Zij wilde ook,’ hield ik vol.
‘Hou op met liegen!’ snauwde de directrice.
De woede.
‘Ik lieg niet. We wilden allebei.’
De directrice draaide zich om en ging achter haar bu-

reau zitten.
‘Ik ga hier verder niet over discussiëren. Deze jongen 

wordt van school gestuurd en Juan Carlos meteen ook. Ik 
wil ze hier niet meer zien. En weest u alstublieft zo goed 
om nu te vertrekken, want ik heb nog meer te doen.’

Mijn vader boog zich naar haar toe, nog geïrriteerder 
dan eerst.
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‘Wat heeft Juan Carlos hiermee te maken?’
‘Het bevalt me niet hoe u uw zoons opvoedt, meneer 

Valdés, en ik verzoek u om nu weg te gaan.’
‘Wat?’ vroeg mijn vader ongelovig.
Alsof wij niet bestonden, pakte ze een paar documen-

ten en begon die te lezen. Haar houding deed me ontplof-
fen. Ik stormde op haar bureau af, rukte de documenten 
uit haar handen en smeet ze op de vloer.

‘Wat doe je, idioot?’
Met één armbeweging veegde ik haar bureau leeg. De 

directrice stond op en zocht beschutting bij een vitrine-
kast.

‘Uw zoon is een duivel!’ schreeuwde ze tegen mijn ou-
ders. ‘Maak dat u wegkomt of ik bel de politie.’

Mijn moeder pakte me bij de hand en leidde me naar de 
deur. Mijn vader – duidelijk laaiend nu – probeerde iets 
te zeggen, maar mijn moeder verhinderde dat door hem 
aan zijn onderarm mee te trekken.

‘Verlaag je niet zo,’ zei ze, en draaide zich naar mij.
‘Ga naar je klaslokaal en pak je spullen,’ beval ze.
‘Ik zweer dat zij ook wilde,’ zei ik.
‘Ga je spullen halen,’ herhaalde mijn moeder.
Ik liep naar het lokaal voor mijn bezittingen. De groep 

was in de klas. Ik mocht binnenkomen van de juf op voor-
waarde dat het niet langer dan een minuut zou duren. Ik 
pakte mijn pennen, schriften en boeken en stopte alles 
in mijn rugzakje. Druk met elkaar smoezend zaten mijn 
klasgenoten de hele tijd naar me te kijken. Ik maakte 
aanstalten om te vertrekken. Ik wisselde een blik met 
Fuensanta en liep de deur uit. Dat was de laatste keer in 
mijn leven dat ik haar zag.
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REGEN

‘Wat zei je daar?’ hoorde ik achter mijn rug iemand vragen 
terwijl we aan het voetballen waren op straat. Ik deed mijn 
best om niet te worden afgeleid, omdat de ploeg van de 
Vlo op het punt van scoren stond.

‘Wat zei je daar?’ drong de stem aan. Ik werkte de bal 
weg en draaide me om. Antonio, een van de goede jon-
gens, van de eerbiedwaardige katholieke jongeren uit de 
wijk, keek me aan met een harde blik in zijn ogen.

‘Wat zei ik waarover?’
Antonio was drie jaar ouder dan Carlos, zijn ouders 

hadden een kantoorboekhandel aan de Retorno, vlakbij. 
Hij was groot en dik, had heel kort krullend haar en droeg 
net als alle andere goede jongens een overhemd met lange 
mouwen met een wit t-shirt eronder en een kruis om zijn 
nek.

‘Wat je tegen je vriend zei.’
‘Dat weet ik niet meer.’
‘Graaf dan maar eens goed in je geheugen.’
Ik moest lachen. Ik begreep niet wat die dikkerd wilde.
‘Ik weet het echt niet meer.’
Hij deed een stap in mijn richting.
‘Wat was dat, wat je net tegen hem riep?’
Hij wees naar de Aardappel, die, net als alle anderen, 

was gestopt met voetballen om te luisteren.
‘Tegen de Aardappel? O ja, ik weet het weer! Ik riep 

dat hij niet zo’n eikel moest zijn en dat hij de bal moest 
wegwerken.’



37

Antonio keek me strak aan.
‘Dat was de laatste keer dat jij of een van die vrienden 

van je zulke taal uitslaat op straat.’
Ik begreep niet wat hij bedoelde.
‘Wat?’
‘Jullie gebruiken geen scheldwoorden meer, begrepen? 

De vrouwen in deze straat verdienen respect.’
Ik keek om me heen: geen vrouw te zien.
‘Welke vrouwen?’ vroeg ik grijnzend.
‘Je bent gewaarschuwd,’ zei hij en hij richtte zich tot de 

anderen: ‘Jullie zijn allemaal gewaarschuwd.’
Hij draaide zich om om te vertrekken, maar hij was nog 

geen tien meter van ons vandaan of ik riep zo hard als ik 
kon: ‘Lik m’n reet, stelletje gore eikelbijters!’

We lachten allemaal. Ziedend kwam Antonio terug, 
liep recht op me af en gaf me zo’n oplawaai dat ik viel. De 
Dwerg Tena stortte zich op hem, maar Antonio, die groter 
en forser was dan wij, en negen jaar ouder, pakte de Dwerg 
bij de schouders, tilde hem met een judogreep de lucht in 
en wierp hem op de grond (de goede jongens deden aan 
judo en karate). Ik stond op en gaf hem een hengst op zijn 
oor, maar hij slaagde erin me bij mijn hemd te pakken en 
in één snelle beweging smakte hij me met mijn gezicht 
tegen het asfalt.

De anderen kwamen niet tussenbeide. Antonio priem-
de met een vinger in mijn richting.

‘Ik waarschuw je: ik wil niet één scheldwoord meer ho-
ren, van niemand.’

Hij wendde zich tot mijn vrienden: ‘We gaan jullie res-
pect bijbrengen, goedschiks of kwaadschiks. En als ik het 
niet ben, dan komt iemand anders van ons jullie wel tot 
de orde roepen. Dus pas maar op.’

Hij liet zijn blik uitdagend over de groep gaan en liep 
weg zonder om te kijken. Weer bloed, veel bloed, nu uit 
mijn neus.
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De middag dat ik voor het eerst de liefde bedreef met 
Chelo regende het aan één stuk door. Het was niet op-
gehouden met regenen sinds de dag ervoor, waarop we 
mijn ouders hadden begraven, zoals het ook onafgebroken 
had geregend op de dag dat we Carlos hadden begraven. 
Ze waren drie jaar na hem omgekomen. Ze waren met 
de auto de bocht uit gevlogen en in een ravijn gestort. 
Hoe ze het ook hadden geprobeerd, het was mijn vader en 
moeder niet gelukt om over de dood van Carlos heen te 
komen. Ouders die als zombies door het huis liepen, die 
zich schuldig voelden omdat zij genoten van een reis door 
Europa, terwijl hun zoon op een nabijgelegen dak werd 
vermoord. Ouders als zombies die tijdens het avondeten 
ineens in snikken konden uitbarsten. Ouders als zombies 
die ik ’s ochtends vroeg af en toe betrapte, starend naar 
de lege plek aan tafel waar mijn broer altijd had gezeten. 
Ouders als zombies.

Ze werkten harder dan ooit. Het lukte mijn vader om 
een nieuwe auto bij elkaar te sparen, maar trots of te-
vredenheid was er deze keer niet bij. Ze kochten hem in 
een sfeer van pijn, tranen, een beestachtige depressie. Zo 
beestachtig dat mijn vader niet opmerkte dat mijn oma, 
ook depressief, gebroken omdat ze de dood van haar ge-
liefde kleinzoon niet had weten te voorkomen, was over-
leden. Mijn oma stierf voor de televisie terwijl ze naar 
een van haar favoriete quizzen zat te kijken. Verzwakt en 
vermagerd sloot ze haar ogen en gaf ze geruisloos de geest. 
Mijn vader, die aan de eettafel voor de zoveelste keer de 
voedingswaarden op een pak cornfl akes zat te lezen, 
merkte niet op dat het leven van de vrouw die hem het 
leven had geschonken was uitgedoofd. Mijn vader deed 
als een zombie het licht in de eetkamer uit, wenste mijn 
levenloze oma welterusten, kuste haar op haar voorhoofd 
en ging slapen. Ik was het die de volgende ochtend op 
hun deur klopte om te melden dat oma de televisie aan 
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had laten staan en niet meer bewoog. Mijn vader was nu 
in zowel opgaande als neergaande lijn verweesd, van zijn 
moeder en van zijn zoon.

Mijn ouders kochten die auto als raket naar de dood. 
Een kogel op vier wielen die ze gebruikten om een eind 
aan hun leven te maken. Mijn vader, die door zijn vrienden 
als een volleerd automobilist werd beschouwd, verloor in 
een fl auwe bocht de macht over het stuur. Hij en mijn 
moeder stortten in een veertig meter diep ravijn. Ze wa-
ren op weg naar het geboortedorp van mijn oma om haar 
as bij te zetten op een begraafplaats ergens in het oerwoud 
van Tamaulipas.

De tien nabestaanden die tijdens de uitvaart de regen 
trotseerden, werden kletsnat en kwamen onder de mod-
der te zitten (‘onverzorgd’, zou de conciërge van mijn 
school zeggen). Mijn vrienden stonden om me heen. De 
Waterlander huilde aan één stuk door.

Het onweer nam geen pauze voor de begrafenis. Wa-
ter dat blubberige plassen vormde in de kuilen waar mijn 
ouders in zouden komen te liggen. Water dat uit de hemel 
viel terwijl de grafdelvers scheppen vol modder op de kis-
ten gooiden. Water, water en nog eens water. De deskun-
digen kwamen tot de conclusie dat het natte wegdek de 
oorzaak was geweest. Ik wist dat ze het mis hadden. Mijn 
vader moet mijn moeder hebben aangekeken, zij moet 
hebben teruggekeken en allebei wisten ze dat ze het niet 
langer konden en wilden volhouden. Mijn vader moet zijn 
handen van het stuur hebben gehaald en de auto zelfstan-
dig in de richting van de afgrond hebben laten rijden. Dat 
is wat ík denk.

In de auto terug zei niemand een woord. Iedereen was 
verdiept in zijn eigen gedachten, rillend van de kou. Mijn 
ooms zetten me af bij ons huis en mijn vrienden vertrok-
ken terneergeslagen. Ik bleef alleen achter. Binnen werd 
ik opgewacht door de twee parkieten en de voskleurige 
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boxer. Het enorme huis waar mijn onzichtbare broers, 
mijn onzichtbare oma en nu dus ook mijn onzichtbare 
ouders woonden.

De volgende middag ging ik naar buiten. Ik liep rondjes 
in de regen. Binnen hield ik het niet uit. Chelo zag me 
door het raam. In de stromende regen hinkte ze naar me 
toe. Ze omhelsde me. Geen condoleance, geen ‘Gaat het 
een beetje?’, alleen een omhelzing.

 Die middag belandden we in mijn bed, in het hol van 
een gewond dier. Chelo vroeg of het licht uit mocht. Ze 
wilde niet dat de littekens op haar benen, haar door tien 
operaties verminkte dijbenen, me zouden afschrikken.

Ik deed het licht niet uit. Ik liet mijn broek zakken 
en liet haar het litteken op mijn eigen been zien. Ze was 
niet op de hoogte van de episode met het glas. Terwijl ik 
haar kuste, deed ik haar rok uit. Ik drukte mijn litteken 
tegen dat van haar. Wond op wond. Na die val van zes 
meter hadden haar ouders haar laatdunkend behandeld. 
‘Dat komt ervan als je de hoer speelt op het dak,’ had haar 
vader haar verweten. Knikkers, haar vriendje, die haar 
zijn eeuwige liefde en trouw had verklaard, had haar niet 
eens gebeld om te vragen hoe ze eraan toe was. Alleen 
Carlos en Fernando Prieto hadden haar in het ziekenhuis 
bezocht. Carlos elke ochtend, zonder mankeren.

We bedreven de liefde terwijl het verdriet mijn keel 
dichtkneep. Ik gebruikte geen condoom. Ze vond het niet 
erg om zwanger te worden. Ze omstrengelde me en daar, 
in haar armen, bleef ik liggen, schuilend voor zoveel dood.

Bij het uitgaan van school moesten de jongens op een 
lange rij banken wachten tot ze werden opgehaald. De 
meisjes zaten op een andere rij. Mijn ouders hadden een 
verklaring ondertekend dat ik met Juan Carlos mee naar 
huis mocht. Hoewel ik op niemand hoefde te wachten, 
bleef ik vaak nog even zitten, niet vanwege de andere jon-
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gens, maar omdat op de bank tegenover me Fuensanta zat.
De straf voor wie zich had misdragen was dat hij of zij 

op de bank van het andere geslacht moest wachten. Voor 
de jongens was tussen de meisjes zitten een vernedering. 
Niet voor mij. Ik deed er alles aan om gestraft te worden 
en naast Fuensanta te mogen zitten, wat me vaak lukte.

Fuensanta was blond, had lichtbruine ogen en sproe-
ten. Ze zeggen dat een vrouw zonder sproeten als een taco 
zonder zout is. Nou, Fuensanta had zout te over. Sproeten 
op haar wipneus, sproeten op de plek waar haar borsten 
ontsproten, sproeten op haar armen. Lang haar, slank, 
serieus, lief. Dochter van een Amerikaanse uit Kansas 
en een biochemicus uit Coahuila die de politiek was in 
gegaan. Vanaf de eerste dag dat ik haar zag vond ik haar 
aantrekkelijk. Het aantrekkelijkste meisje dat ik met mijn 
negen jaar had gezien.

Onze relatie, als je wat er tussen ons plaatsvond een 
relatie mag noemen, begon met een kauwgompje. Ik biets-
te er een bij haar. Ze antwoordde dat de kauwgom die ze 
in haar mond had haar laatste was, maar dat er nog een 
beetje smaak aan zat. ‘Als ik hem geef, durf je er dan op 
te kauwen?’ vroeg ze. Ik knikte. Ze haalde de kauwgom 
uit haar mond en gaf hem aan mij. Ik stopte hem in mijn 
mond, opgewonden door het gevoel van haar speeksel op 
mijn tong. Nadat ik er een tijdje op had gekauwd, vroeg ik: 
‘Als ik hem aan je teruggeef, durf je er dan op te kauwen?’ 
Na tien eeuwigdurende seconden knikte ze. Ze pakte de 
kauwgom aan en stak hem voorzichtig in haar mond.

Het uitwisselen van kauwgom werd een dagelijkse ge-
woonte in de pauze, onze vorm van zoenen.

Recess heette de pauze op school. En tijdens het recess 
mocht er alleen Engels worden gesproken. ‘Pass me the 
ball’, ‘Do you want a piece of my sandwich?’, ‘It’s awesome.’ 
Iowa in hartje Mexico. Om te controleren of we wel Engels 
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spraken (en ons onder de duim en in de gaten te houden), 
had de school een pervers systeem met spionnen bedacht. 
Safety patrols. De leerlingen met de beste cijfers vormden 
de elite van deze mini-Gestapo. Alleen zij mochten tij-
dens de pauzes door de gangen lopen om te controleren 
of niemand iets uit de klaslokalen pikte. De safety patrols 
zagen erop toe dat je je hield aan het voorschrift dat er 
alleen Engels mocht worden gesproken, dat je niet als een 
gek door de gangen rende als de bel had geklonken, dat je 
overhemd netjes in je broek zat, dat je in de rij terugliep 
naar het lokaal, dat je niet voordrong in de kantine, dat 
je geen rare fratsen uithaalde. Als een safety patrol je er-
gens voor aangaf, terecht of onterecht, dan kreeg je een 
vijf voor gedrag. Twee vijven leidden tot een schorsing 
van drie dagen, drie tot een schorsing van twee weken 
en bij vier vijven werd je defi nitief van school gestuurd. 
De safety patrols beschikten over een uitgebreid arsenaal 
aan wapens om je te bedreigen of te chanteren. Idiote, 
fascistische macht in handen van negen- en tienjarigen.

Fuensanta was safety patrol. Een uitmuntende leerlin-
ge. De oudste van onze klas. Tien jaar en vijf maanden. 
Ik was de jongste: negen jaar en twee maanden. Ze was 
achteropgeraakt omdat een jaar lagere school in Buenos 
Aires, waar haar vader op de ambassade had gewerkt, in 
Mexico niet werd erkend. Ze was anders dan wij. Ze wist 
meer dan wie ook en behalve Engels sprak ze ook Frans.

In de loop van de tijd perfectioneerden we het uitwis-
selen van kauwgom. Die ging nu niet meer van hand tot 
hand, maar van mond tot mond. Een paar seconden lang 
kon ik genieten van haar warme lippen, van haar tong die 
de kauwgom op de mijne deponeerde.

In de pauzes troff en we elkaar op de minst drukke plek-
ken van het plein. Omdat zij ook haar taken als spion en 
surveillant moest vervullen, hadden we maar een paar 
minuten tijd. We spraken weinig en nooit over onszelf. 
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Ik was bang dat als ik haar zou vertellen over mijn wereld 
van daken en ouders die hun auto hadden verkocht om 
het schoolgeld te kunnen betalen, ze afstand van me zou 
nemen. Zij, zo kwam ik later te weten, schaamde zich voor 
haar gezinssituatie: de vader een corrupte en arrogante 
politicus, een machtswellusteling die te veel dronk, en 
een knappe, maar niet bepaald snuggere en emotioneel 
zeer wankele moeder die door haar man werd geslagen. 
Gereserveerd als we waren over ons leven, beperkten onze 
gesprekjes zich tot school: grapjes over medeleerlingen, 
welke juff en of meesters we wel of niet mochten, klagen 
over te veel huiswerk.

Op een dag zag ik Carlos ‘spinnetje’ spelen op de knie 
van een meisje met een rok aan. Het spel bestond erin dat 
je je hand op de knie van de ander legde, langzaam je vin-
gers opende als de poten van een spin, en zodoende haar 
been streelde. Bij Carlos was het meisje rood geworden 
en had kippenvel gekregen. Het leek me een goed idee om 
spinnetje te spelen met Fuensanta.

Tijdens een recess, in ons afgelegen hoekje, stelde ik 
haar voor om little spiders te spelen.

‘Wat is dat?’
‘Geef me je knie.’
Ze draaide haar linkerknie naar me toe. Ik sloot de 

vingers van mijn rechterhand, legde die op haar knie en 
spreidde ze langzaam uit. Het werkte: er ging een sidde-
ring door haar heen en ze kreeg kippenvel. Mijn blik viel 
op haar gespreide benen en ik zag een stukje wit van haar 
onderbroek. Ze betrapte me bij mijn gestaar, maar sloot 
haar benen niet.

‘Gaan we verder?’ vroeg ik.
Ze dacht even na en knikte. Ik plaatste mijn vingers op 

de binnenkant van haar rechterdij en streelde die traag. 
Ze kronkelde en kreeg weer kippenvel.

‘Vond je dat prettig?’
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Fuensanta zuchtte diep. Rond haar hals begonnen 
zich kleine rode vlekjes te vormen. We keken elkaar een 
ogenblik aan. Allebei ademden we onregelmatig. Ik voelde 
mijn hart bonken in mijn maag.

‘Nog een keer?’ vroeg ik met trillerige stem.
‘Ja,’ bracht ze met moeite uit.
Ik bewoog het spinnetje verder omhoog over haar been 

en spreidde mijn vingers zo ver uit dat ik de stof van haar 
slipje voelde. Op dat moment maakte Fuensanta opeens 
een terugtrekkende beweging en keek spiedend om zich 
heen. Ze hijgde lichtjes. Vervolgens ontspande ze weer, 
en ik streek met mijn vingers over haar schaamheuvel. Ze 
keek me alleen maar aan, zonder mijn hand weg te duwen.

Plotseling sloot ze haar benen en schoof bij me weg. Ze 
wees met haar kin naar achter me: twee vriendinnen van 
haar kwamen aangelopen. Ik stond op en schudde aan 
mijn broek om mijn stijve te verbergen.

‘Tot later,’ zei ik.
Ze glimlachte geforceerd. Ze probeerde iets te zeggen, 

maar haar stem stokte. Ook ik kon geen woord uitbren-
gen. Ik liep langs haar vriendinnen en mengde me tussen 
de basketballende leerlingen op het plein.
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Naar het schijnt trouwden Vikingen niet met maagden. 
Ze vonden het verdacht als een vrouw niet werd begeerd 
door andere mannen. In hun ogen was maagdelijkheid 
een tekortkoming, geen deugd. Waar in landen in het 
Midden-Oosten vrouwen worden gestenigd omdat ze met 
het verlies van hun maagdelijkheid de eer van de familie 
hebben geschonden, riepen vrouwen bij de Vikingen de 
schande over zich af als ze geen mannelijke driften op-
wekten. Een maagd móést wel iets te verbergen hebben: 
een slecht karakter, een misselijkmakende adem, gebrek 
aan charme, domheid. Om een of andere duistere reden 
was hun maagdenvlies nog intact. Wie kan er houden van 
een vrouw voor wie andere mannen geen belangstelling 
hebben?




