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Je bent dertien jaar en weet nog niet dat je maar één van de twee wis-
kundeboeken die je bij je draagt nodig hebt vandaag. Dit is je eerste 
schooldag, een maandag in september, 1986, je rugzak is loodzwaar. 
Je mocht hem van je moeder zelf uitzoeken, die tas, een groot groen 
exemplaar met een felle paarse streep over de flap, het was die streep 
waar je voor viel, eigenlijk meteen, maar nu je in de hal van je nieuwe 
school staat twijfel je of paars – ook al is het feitelijk fluorpaars – niet 
meer iets voor meisjes is.
 Je klemt je handen om de draagbanden zodat die niet in je borst 
snijden. Naast twee wiskundeboeken heb jij vandaag bij je: twee ge-
schiedenisboeken met harde kaft, zes schriften, een multomap met 
honderd blaadjes met lijntjes en blauwe schutbladen voor scheikun-
de, een woordenboek Engels, een woordenboek Duits, Engels idi-
oom, Duits idioom, een atlas, een passer in een doosje, een etui met 
drie pennen en drie potloden, een goedgevulde broodtrommel, een 
beker met draaidop, gevuld met chocolademelk. Eén misstap, denk 
je, en ik val achterover. En terwijl je met de stroom jonge lichamen 
mee richting de trap beweegt zie je al voor je hoe je straks op je rug 
ligt, als die babyschildpadjes in de broedruimte van het reptielenhuis 
waar je graag komt: liggen de schildpadjes te lang op hun schild, dan 
zet een verzorger ze weer op hun groen gepukkelde pootjes zodat ze 
niet doodgaan. Je tilt de kilo’s op je rug de trap op en later vandaag 
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de trap weer af, de kantine in, de kelder door, de gang in, de tweede 
verdieping, de derde verdieping, de straat over naar de dependance, 
ook in de pauze houd jij je tas om. Het gewicht ben je tegen die tijd 
vergeten. Je denkt vooral aan die paarse streep nu. Niet dat iemand er 
iets van zegt, maar niemand anders heeft zo’n streep op zijn tas, dát is 
het.
 Morgen zal je tas opnieuw zo zwaar zijn. En overmorgen ook, dus 
woensdagmiddag begint het. Je merkt het voor het eerst als je na na-
tuurkunde de trap af loopt, maar dan let je er niet op, te zeer onder de 
indruk van wat je die middag geleerd hebt: snaartheorie, kwantum-
mechanica, de multiversumtheorie – stel je voor, parallelle werelden! 
– wie denkt er dan nog aan pijn in zijn knie? Een steek, zo voelt het, 
constateer je als je die nacht in bed ligt. De pijn komt met tussenpo-
zen, als een morsecode, zeg je donderdagavond tegen je moeder. Je 
hebt de hele dag last gehad en nu maak je je zorgen, je kon je nauwe-
lijks op je wiskundehuiswerk concentreren vanmiddag. Het is je tas, 
Clay, zegt je moeder meteen, en hoewel je best weet wat ze bedoelt 
doe je toch een poging: ‘Zullen we een andere kopen?’ Je denkt aan de 
tas van Rik met zijn lange haar, een mooi bruin ding van leer zonder 
paarse streep, maar je moeder schudt haar hoofd al, zucht en pakt je 
rugtas onder de kapstok vandaan. ‘Ga je dit echt állemaal gebruiken 
vandaag?’
 In de weken die volgen leer je dat je nooit meer dan één wiskunde-
boek nodig hebt op een dag. Je tas wordt elke dag een beetje lichter en 
je moeder krijgt gelijk: de pijn in je knie verdwijnt. Zo snel zelfs dat 
je algauw vergeet dat je knie ooit zeer deed. Jouw knieën: de krachtige 
gewrichten die je de komende zes jaar door dit gebouw zullen tillen. 
Na school fietsen ze je naar Michael of naar Lucas, naar de astro-
nomievereniging en later naar de computerclub. Je zal ze voor het 
eerst bedanken wanneer je tijdens de sportdag in de derde de estafette 
wint, Sara hoort juichen en Brent ziet klappen.
 Bedankt knieën, bedankt hé, benen! – daarna zul je ze voor lief ne-
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men, wat eigenlijk betekent dat je ze helemaal zult vergeten. Zo zul je 
nauwelijks beseffen dat zíj je helpen Carlijn bij haar huis af te zetten, 
geduldig in de houding terwijl jij bij haar voordeur staat te klungelen; 
je zult ook geen moment aan ze denken wanneer ze je daarna naar 
huis brengen en jij besluit dat je zoiets nooit meer bij een meisje zult 
proberen, je nek rood van schaamte en opwinding.
 De jaren daarna buigen die knieën van jou dienstbaar over de har-
de houten zittingen van de stoelen in bibliotheken en collegezalen, 
wachtend tot je opstaat na het leren, lezen of coderen; ze ontspannen 
wat wanneer je bier staat te drinken met Peter, discussiërend over de 
voor- en nadelen van Minix versus Linux. De trappen op het kantoor 
waar je na je afstuderen gaat werken maken je knieën een stuk sterker, 
de spieren eromheen dikker, de gewrichten zelf wat soepeler. Je baas 
George gaat jouw gezelschap steeds meer waarderen en wanneer hij je 
op een avond meeneemt naar het café werken je knieën aan hun eer-
ste danspasjes, dat ze houterig en uit de maat bewegen kun je ze niet 
kwalijk nemen want man, wat begin je hier laat mee, maar je hebt er 
plezier in zo te zwieren en voor het eerst sinds schoolzwemmen raken 
jouw blote benen de blote benen van anderen.
 Het is Nora die jouw benen voor het eerst een zoen geeft. Ze zitten 
vol blauwe plekken na een valpartij, Nora zou wel fietsen, zei ze, je 
kende haar nauwelijks maar besloot haar te vertrouwen en je lijf be-
taalt de prijs nu. Maar deze avond denk je daar niet aan, althans, niet 
bewust, want je voelt de pijn niet, ziet die schaafwond niet, verdoofd 
door opwinding, een mengsel van vreugde en voorzichtigheid dat je 
die avond scherp houdt, tegelijkertijd je wantrouwen aanwakkert: wil 
deze slimme, zelfverzekerde vrouw dit echt, met jóú?
 Je bent alweer zesendertig als je Nora over de rugtas met de paarse 
streep vertelt. Die lelijke groene tas, wat heb je daar lang niet aan ge-
dacht! Jullie zitten naast elkaar op bed, jullie bed, jij met een hand op 
je knie. Het voelt of iemand een mes in je gewricht zet, zeg je tegen 
Nora, net als toen in de brugklas, of nee, erger, maar nu heb je niets 
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geks gedaan, toch? Tja, grapt Nora, je wordt oud, hè. En dan zegt ze, 
op de moederlijke toon die ze de laatste tijd steeds vaker aanslaat, dat 
je wel moet bedenken dat je onlangs nog heel, héél ziek bent geweest 
– alsof je dat zou kunnen vergeten, zeg jij, kribbiger dan je bedoeling 
is: je ligt nog steeds elke avond om acht uur in bed, hè? ‘Ik weet het, 
lief, ik weet het, maar geef je lichaam nog wat tijd om te herstellen, 
oké?’
 Je wacht een week en de pijn in je knie houdt aan, wordt zelfs iets 
scherper, vooral bij het traplopen. Na twee weken krijg je ook last van 
je nek. Na drie weken voel je je weer net zo moe als toen je zo heel, 
héél ziek was laatst, en je twijfelt of je sindsdien eigenlijk wel ooit echt 
fit geweest bent, of je de opluchting om het dalen van de koorts niet 
verwarde met herstel. Na een maand gaat ook je onderrug zeer doen, 
doffe steken bij het lopen, een branderig gevoel in je billen bij het 
zitten.
 Nora zegt: ‘Dit gaat over, echt!’, en: ‘Misschien moet je er niet te 
veel mee bezig zijn’, maar inmiddels gaat er geen dag voorbij dat je 
niet aan je knieën denkt, of aan je onderrug of aan je nek of aan een 
andere pijnlijke plek, en dan raak je angstig. Wat als deze pijn nooit 
meer weggaat, denk je steeds vaker. Het is er altijd, het branden in je 
onderrug, de steken in je knieën, op de fiets, in de supermarkt, tijdens 
het koken en wanneer je ’s avonds voor de televisie zit. En of je nou 
alleen bent, samen met Nora of bij gezamenlijke vrienden, je kunt je 
zelden nog echt concentreren, je lichaam constant geplaagd, belaagd, 
ja, het liefst zou je dat lijf van je openritsen als een overall, het omlaag 
trekken langs je benen, eruit stappen en het achterlaten.
 Je bent negenendertig en je ligt op je rug in bed. De dekens heb je 
van je af getrapt: je huid en ledematen verdragen geen enkele aanra-
king vandaag, ook niet die door de zachtste stof. Je ligt en knijpt je 
ogen dicht en ziet heel scherp je knieën voor je, de huid afgestroopt, 
helemaal rood, als de ruggetjes van twee gevilde konijntjes liggen ze 
naast elkaar op je matras: bedek je ze, dan prikken ze, buig je ze, dan 
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branden ze, laat je ze iets dragen, dan beginnen ze te kloppen, dus 
blijf je maar gewoon liggen, je nek stil zodat je niet voelt hoe stijf 
je schouders zijn, je ogen gesloten zodat je geen energie verspilt, tot 
je, na een paar uur of misschien na een paar dagen, een dikke paarse 
streep begint waar te nemen. Fel fluorescerend zweeft de streep tus-
sen je voorhoofd en het plafond, je kunt hem bijna aanraken, maar 
steeds als je je armen naar het ding uitstrekt schiet het weg, als een 
ongrijpbare paling – of nee, geen paling, geen vis, langzaam begin je 
te begrijpen wat die streep is. Het is geen streep, de streep is een pijl: 
bewegwijzering. Voor het eerst in weken lukt het je je ledematen heel 
even te vergeten. Je denkt aan wat een vriendin ooit heeft geschreven: 
Terugkijken helpt niet, we moeten doorlopen nu! Ja, denk je, ja, Clay, jij 
moet die pijl achterna, die pijl is een teken. Hé paarse pijl, waar wijs 
je heen, dan?





1. de poort onderdoor
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Clay, rustig maar.
Waar ben ik?
Je hoeft niet bang te zijn.
Wat doe ik hier? Jezus, wat is dit?
Je bent in het buitengebied. Om precies te zijn: midden op het rozenveld 
aan de voet van heuvel vier. Hé, kom eens overeind, de gebiedshovenier 
gaat hier niet blij mee zijn.
Ik ken jou, jij lag net nog naast mijn bed. Jij bent Susan, toch?
Klopt.
Dit is idioot, is dit echt? Wat doe jij hier?
Ik kom jou halen.
Heeft Marla jou gestuurd?
Marla?
Nee, laat maar, dat Marla jou kent betekent niet dat jij weet wie zij is. 
Maar hé, jij bent dood!
Ik ben hier.
Ben ik ook dood?
Rustig nou maar. Nee, Clay, je bent niet dood.
Jij was ziek.
Hoe weet je dat?
Dat heeft iemand me verteld. Maar je ziet er helemaal niet zo ziek uit.
Een ster in complimentjes ben je. Hé, denk je dat je kunt lopen?
Waarom, waar gaan we heen?
Naar het rijk achter de heuvels.
Kom jij daarvandaan?
Ik ken er de weg.
Hebben ze jou daar beter gemaakt? Is dat het, is dat waarom je er 
helemaal niet ziek uitziet?
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Wat versta jij onder beter, Clay?
Beter dan ik me nu voel. Of weet je, eigenlijk voel ik me al beter. Be-
ter dan gisteren in elk geval. Misschien is het deze lucht, die lijkt wel 
schoner, frisser, het is alsof ik muntblaadjes adem.
Denk je dat je wat kunt wandelen?
Naar het rijk achter de heuvels?
Onder andere.
Ja, breng me daarheen, laat zien waar ze me beter kunnen maken!
Beter dan gisteren?
Beter, gewoon beter.
Om bij het rijk te komen moeten we eerst het buitengebied uit, heuvel 
drie en heuvel twee over, om heuvel één heen, en dan komen we vanzelf 
bij de Noorderpoort, geloof ik.
Waar wachten we nog op?
Het is best een stuk lopen.
Naar die poort?
Ook daarna nog.
Laat het me allemaal maar zien, Susan. Dat stipje in de verte, is dat de 
Noorderpoort?
Die is nog wel iets verder.
En wat is dat daar dan, dat gebouw?
Dat is een pillenpakhuis, zevenentwintig verdiepingen hoog, tweehon-
derddertig depots.
Een pillenpakhuis – Het is zo groot! Staan al die depots vol potten 
pillen?
Misschien staan er ook wat kavels capsules. En dozen pufapparaatjes, on-
getwijfeld – er gaan hier een hoop pufapparaatjes doorheen.
Wat is dat kleinere gebouwtje naast het pakhuis, woont daar de op-
zichter of zo?
Als er een opzichter was, dan zou die hier niet wonen. Het gebouw dat je 
aanwijst is een outlet. Een outlet voor zwerfpillen.
Wat zijn dat?
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Zoveel vragen.
Sorry, het is lang geleden dat er iemand tegen me praatte.
Zwerfpillen zijn vergeten medicijnen, pillen die nooit werden ingeno-
men: glazen potjes die stof verzamelden op het aanrecht, strips die samen 
met wat oude pleisters en stroperig geworden jodium in een laatje lagen.
Waarom zou iemand z’n medicijnen niet innemen?
God, om zoveel redenen. Denk aan geloofsbezwaren, in de meest brede 
zin van het woord. Mensen mogen geen pillen van hun kerk, mensen gelo-
ven niet dat hun pillen werken of mensen zijn antroposofisch. Dementie, 
ook een bron van zwerfpillen. Of mensen zijn gewoon arm, hè, er zijn 
mensen die om geld te besparen hun pillen om de dag innemen in plaats 
van dagelijks.
Ik heb daar weleens iets over gelezen.
En dan heb je nog de mensen die hun pillen überhaupt niet bij de apo-
theker ophalen.
Ongelooflijk toch?
Vind je?
Ik zou mijn medicijnen nooit vergeten op te halen of in te nemen. Of 
nou ja, ik heb niet eens medicijnen. Waren er maar medicijnen voor 
mij, pillen die ik zou kunnen vergeten, die ik bij de apotheek zou 
kunnen laten liggen.
Kom op, jij slikt toch ook medicijnen?
Er is geen enkel middel dat mij kan helpen.
Haal je zakken eens leeg.
Ja, oké, pijnstillers.
Voilà.
Maar die werken niet.
Welke dosis slik je?
Zes paracetamol per dag, de hoogste dosis toegestaan.
Hoelang al?
Drie jaar. Bijna, dan. Al bijna drie jaar slik ik zes stuks per dag, om 
de vijf uur neem ik er twee. Ik weet dat het niet goed kan zijn, mijn 
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bloed wordt er dunner van, heb ik het idee, één scheerwondje en het 
blijft maar stromen, laatst kwam het bloed zo door de pleister heen.
Wat slik je nog meer?
Van ibuprofen krijg ik een opgeblazen gevoel, dus daarvan slik ik er 
nooit meer dan drie per dag.
Pillen van vierhonderd of van tweehonderd milligram?
Tweehonderd.
Netjes.
Maar ze werken niet.
Dat verklaart dan waarom je ze soms vergeet, hoe het zwerfmiddelen 
worden.
Ik vergeet ze nooit, ik heb ze altijd in mijn zak.
Je zegt net dat ze niet werken.
Zonder die pillen voel ik me toch slechter.
Er vallen er vast weleens een paar op de grond wanneer je je sleutels uit 
je zak haalt. En rollen die paracetamolletjes niet onder de bank wanneer 
iemand je broek omlaag trekt?
Hou op, zeg.
Clay, we moeten door nu, we moeten nog langs de grens en daar kunnen 
rijen staan.
Rijen, zo vroeg?
Vroeg bestaat hier niet, dat zou jij moeten weten.
Vroeg is laat wanneer je nog niet geslapen hebt.
Onder andere.
Hoe ziet de grens eruit?
Niets bijzonders, twee afgiftepunten en de Noorderpoort.
En daarachter?
Daarachter ligt het rijk.
Het rijk waar ze me beter gaan maken.
Nou, lopen we door of wil je nog even voor het pillenpakhuis op de foto?
Op de foto? Dat hoeft niet, geloof ik.
Clay, ik maak een grapje. Jongen, waar zit je met je gedachten?
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Je zit aan de keukentafel, op de stoel waar je meestal op zit, de klap-
stoel met het roze kussentje. Het is geen mooi kussentje, de stof is 
versleten en een beetje vies maar dat zie je niet, je favoriete stoel op je 
favoriete plek is onderdeel van je vertrouwde omgeving en daardoor 
vrijgesteld van je kritische blik. Het zal ochtend zijn, op tafel staan 
muesli en pindakaas, zondagochtend om precies te zijn, want Nora 
is er ook, hoeft blijkbaar niet te werken vandaag. Ze staat bij de oven 
en wikkelt een theedoek om haar rechterhand om het rooster afbak-
broodjes naar zich toe te kunnen trekken.
 ‘Ik ben benieuwd of ze nog goed zijn,’ zeg je.
 De afbakbroodjes – pistoletjes – hebben maanden in jullie keu-
kenkastje gelegen. Voorraad, voor het geval dat: de keer dat er on-
verwachts vrienden op bezoek komen die jullie reepjes brood met 
tapenade willen voorzetten, de nacht dat jullie na een wild feest 
thuiskomen en nu, nú hotdogs nodig hebben, de ochtend dat er geen 
brood is omdat geen van jullie tweeën iets in huis gehaald heeft – die 
ochtend kwam het eerst.
 ‘Wel een beetje muf, hoor,’ zeg je na een eerste hap. ‘Een muffige 
nasmaak.’
 Ook Nora snijdt een pistoletje open, bijt een stukje van de bolle 
kant: ‘Ik weet het niet,’ zegt ze. ‘Ik vind het wel meevallen, hooguit 
een beetje droog misschien.’
 Wanneer is dit? Welk jaar, welke maand? En, belangrijker: is dit 
voor, of na?
 Een aanwijzing: je eet in elk geval nog producten met nachtschade. 
Er staan tonijnsalade en sandwichspread op tafel, in beide zit aardap-
pelzetmeel en aardappelen vormen met tomaat en aubergine de pro-
minentste soorten uit de nachtschadefamilie. Nachtschade verergert 
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ontstekingen bij wie er gevoelig voor is. Vanaf de dag dat je dat leest 
zal je wantrouwig staan tegenover pastasaus of instantsoep en voel je 
de nachtschade haast om zich heen grijpen wanneer je zo’n aange-
naam romige substantie op een zwak moment toch naar binnen laat 
glijden. Ja, tegen die tijd zul jij je nachtschade als een grote donkere 
plant voorstellen, zwartgeblakerde klimop met bloemen die roet in je 
bloed assen – maar zo ver is het nu nog niet, zo te zien, want je vraagt 
Nora om de sandwichspread.
 ‘Je gaat er in elk geval niet dood van,’ zegt zij na je tweede hap van 
de taaie afbakpistolet.
 Je gezicht betrekt. ‘Dat zei ik toch ook niet, Nora.’
 ‘Sorry, Clay.’
 ‘Waarom nou weer sorry?’ Je zucht, draait de pot sandwichspread 
zwijgend dicht. Het klonk badinerend, dat ‘je gaat er niet dood van’, 
en je houdt er niet van wanneer Nora doet alsof jij overdreven reageert 
– soms doe je dat, nu deed je dat niet, en met dat ‘sorry’ suggereert zij 
ook nog eens dat jij beledigd bent; beledigd om niks. Dat ben je niet, 
nou ja, een beetje, misschien, maar dat ‘sorry’ was flauw en Nora weet 
het. Toch voel je geen echte boosheid om haar opmerking. Sterker: je 
geniet van deze milde en dus onschuldige onderlinge irritatie.
 Vroeger, de eerste twaalf, veertien maanden dat jullie samen wa-
ren, maakten jullie nooit ruzie. Jullie relatie was een toonbeeld van 
harmonie: jij een redelijk persoon, zij een redelijk persoon, dus aan 
‘Wanneer zie ik je nou weer eens’ en ‘Maar hoe laat ben je thuis dan?’ 
deden jullie niet. Integendeel, Nora’s vriendinnenuitjes hielp jij mee 
organiseren, en de nervositeit die je voelde wanneer zij met een ex op 
stap ging verborg je door je overdreven galant te gedragen.
 ‘Veel plezier, lief, jullie hebben vast een boel te bepraten.’
 Op zo’n moment prees je jezelf om je grootmoedigheid en bij jullie 
afscheid ervoer je zelfs een bescheiden high om je eigen morele cor-
rectheid, een gevoel dat je ook hebt wanneer je een klein bedrag naar 
Amnesty International of het Wereld Natuur Fonds overmaakt. Het 
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kibbelen kwam pas tijdens jullie eerste lange vakantie. Anderhalf jaar 
samen, tien dagen Bali. Nora kan de dingen soms erg stellig formu-
leren, dat wist je. Nu ontdekte je dat haar stelligheid opvallend vaak 
met onnauwkeurigheid gepaard ging, een wonderlijke combinatie. 
De bus ging helemaal niet om tien over acht, zoals Nora verkondigd 
had. Er waren niet ‘heel veel’ hostels in Candidasa en het was wél ver 
lopen naar het strand. Nora vond het moeilijk haar slordigheden toe 
te geven: ‘Zoek dan zelf ook een keer iets uit, Clay!’
 ‘Maar ik dacht dat jíj wist waar we moesten wezen!’
 Jij vond het, volgens haar dan, lastig om om te gaan met onzeker-
heden. ‘Maar bel het hostel dan eerst even!’
 ‘Joh, het komt echt wel goed, geloof me nou één keer!’
 Dat was het, daarbij bleef het. Nora’s betweterigheid vormde een 
paar keer de aanleiding voor een woordenwisseling en jouw ongerust-
heid – in haar woorden: ‘paniek’ – leidde soms tot irritaties, meer ook 
niet. Toch voelde je dat er na die vakantie wat veranderd was tussen 
jullie en dat ervoer je, gek genoeg misschien, niet als negatief.
 Een jaar na Bali gingen jullie samenwonen en daarmee groeide jul-
lie repertoire aan vaste irritaties, jouw ergernis om haar eigenwijsheid 
kreeg sterke concurrentie van haar chagrijn om de precisie waarmee je 
de afwasmachine graag ingeruimd ziet en steeds vaker noemden jullie 
elkaar tijdens een woordenwisseling bij de voornaam: ‘Je bent niet op 
je werk, Clay, het hoeft niet allemaal te kloppen.’
 ‘God Nora, wees toch niet zo koppig’ – en telkens, of in elk geval 
vaak, was het op zo’n moment of jij jullie van een afstandje bekeek: 
kijk ons nou, dacht jij dan.
 Kijk mij nou. Daar zit ik, samenwonend, kibbelend met mijn ge-
weldige vriendin. Zo huiselijk, zo net als andere stellen, zo normaal 
en alleen al daarom zo geslaagd, elke zucht, elke sneer, elke jaa-haaa 
een bewijs dat ik in staat ben iemand langer dan een paar maan-
den bij me te houden. Kijk jou nou eens zitten aan die keukentafel, 
zie jou nou prima gedijen in dit stadium, dat moment in de relatie 
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waarop ergernissen uitspreken geen enkel gevaar voor het behoud 
ervan oplevert – een fase die je nooit eerder bereikte maar je nu zo-
maar redelijk moeiteloos afgaat, ja; jullie kribbigheidjes vervullen je 
nog altijd op een vreemde manier van trots en tevredenheid, hebben 
iets intiems bovendien. Jullie laten elkaar immers de pokdalige delen 
van je persoonlijkheid zien, kennen nu elkaars onhebbelijkheden zo-
als jij haar minder mooie rechterschaamlip kent, net iets groter dan 
de linker, en zij de littekentjes op je billen, overblijfsels van je pu-
berteit, de nachten dat je bij wijze van avondritueel je steenpuistjes 
open lag te krabben: privé, bedekt en daarmee zelfs een beetje sexy, 
misschien.
 Je schuift je stoel naar achteren, staat op, Nora snijdt ondertussen 
een tweede broodje open: ‘Oké, je hebt gelijk, lief. Alsof ik een den-
nenappel doorklief, mijn god.’
 Je lacht, geeft Nora een kus op haar wang, loopt de gang op, gaat de 
trap op, loopt de badkamer binnen en werpt een korte blik in de spie-
gel. Je gezicht is nog redelijk smal, je slapen helemaal glad. Het laatje 
van het lelijke bamboekastje gaat open, je drukt een pilletje ibuprofen 
uit de strip, maar kijk, het pilletje is roze; het huismerk van de super-
markt, daar zit aardappelzetmeel in. Er bestaan ook nachtschadevrije 
pijnstillers zonder aardappelzetmeel, maar die heb je op dit moment 
nog niet, dus dit is inderdaad vóór: in elk geval voor je dat suffe dieet 
ging volgen, maar is het ook vóór de grote koorts?
 Hoe loop je de trap weer af, is dat een stabiele tred? Waarom houd 
je de leuning vast; uit gewoonte of omdat het voelt alsof je omhoog 
zweeft wanneer je hem loslaat?
 Nee, wacht. Voor. Dit zal vóór de grote koorts zijn, want kijk, daar 
achter Nora op de vensterbank, daar staat de hoge paarse vaas, de 
lelies bijna uitgebloeid, de slappe witte blaadjes met het eigen oranje 
stuifmeel besproet. De hoge paarse vaas zal sneuvelen tijdens de grote 
koorts.
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- Niet aan zitten, zo komt er stuifmeel op je trui.
  Shit, shit, sorry!
- Geeft niets, lief, ik ruim het wel op.
  Dankjewel Nora, dankjewel, dankjewel, dankjewel.
- Doe niet zo gek, lief. Ho, pas op.
  Lief?
- Hier, ik ben hier, pas op die scherven, je staat in het water.
  Ik hou van je, Nora.
- Liefje toch.
  Ik meen het!
- Dat weet ik. Maar je bent wel aan het ijlen nu en die scherven zijn 
gevaarlijk.
 
‘Oké, weg met deze dennenappels, ik ga wel even naar de bakker.’ 
Nora komt overeind, ziet je gezicht, slaat haar armen om je nek. ‘Hé, 
heb je hoofdpijn?’ Ze woelt plagerig door je haar nu. ‘Toch een kater?’
 Jazeker, dit is vóór de grote koorts. Want Nora lacht. En Nora is er 
nog.


