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k staar naar de kale vale achterkant van de stoel voor me, 

zonder scherm. Mensen vloekten toen ze bij vertrek in hun 

stoelen plaatsnamen en dit merkten. 

 'Sorry, the plane is old, just like me,' zei de stewardess van 

American Airlines. 

 Mij deert het niet. Ik zit hier met een grijns op mijn gezicht 

die niemand er de komende tijd vanaf krijgt. ‘Ik ga naar Las 

Vegas pap, twee maanden.’ Mijn vader verslikte zich in een 

stukje kroepoek toen ik dat vorige week tegen hem zei. 

 ‘Sparen is de beste manier om rijk te worden,’ zei hij altijd 

triomfantelijk. Hij stelde zijn screensaver elke maand op-

nieuw in met het bedrag dat op zijn spaarrekening stond. Het 

bedrag bouncete in een reusachtige fontsize op en neer tegen 

de randen van zijn monitor, het ging van veertig- naar vijftig- 

naar zestigduizend euro in een paar jaar tijd. Hij kan me nu 

niet meer tegenhouden deze reis te maken - dat gaat hem niet 

lukken vanuit zijn rolstoel. 

 Om de felle zon tegen te houden zijn de luikjes voor de 

ramen gesloten. Ik haal mijn boeken met theorie uit mijn rug-

zak en blader erin. The Course vergelijkt poker met golf. Je 

staat bij de afslag en kijkt naar de baan met zijn uitdagingen 

en obstakels, net als de spelers aan de pokertafel met hun ei-

genaardigheden. Je taak is het probleem te analyseren, een 

strategie te formuleren en die op correcte wijze uit te voeren. 

Een simpele en effectieve pre-flop strategie is belangrijk, 

staat er. Wat doe je als de eerste twee kaarten gedeeld zijn 

aan elke speler? Het bovenste gedeelte van het schema is: 

I 



 
8 

 

 AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s 

A2s. 

 Je moet altijd verhogen met azen, maar ook met aas-vijf 

suited, allebei van schoppen of klaveren bijvoorbeeld. Om 

niet te voorspelbaar te zijn. Een fijn schema, het geeft wat 

structuur aan de chaos in mijn hoofd. 

 

Witte mensen en wat Aziaten staan in de rij voor de douane. 

Snel stuur ik Laura een berichtje: ‘Nu in Detroit! Bel je later, 

kus.’ Ik verwacht een soepele doorgang, ik ben vaker in Ame-

rika geweest. 

 Een niet onvriendelijke man in uniform zegt: ‘Do you 

carry a cash amount larger than five hundred dollars?’ 

 Ik heb zeshonderd dollar contant bij me. Wanneer het 

meezit, is het niet nodig meer geld op te nemen deze reis. 

‘Yes, six hundred,’ zeg ik en voel me betrapt. 

 ‘Go through the door over there,’ zegt hij en wijst naar de 

hoek van de hal. 

 Ik doe wat hij zegt. Wat een contrast, het staat daar prop-

vol met Latino’s, Arabieren en Afrikanen. Europese vluchten 

behoren duidelijk niet tot de risicocategorie. Op grote meta-

len tafels wordt de bagage van elke reiziger doorzocht. Ver-

schillende mensen in de rij zuchten en steunen. Ik niet. Mijn 

volgende vliegtuig vertrekt pas over zeven uur en ik loop 

mijn vrijheid tegemoet. Een vrouw voor me kijkt op haar hor-

loge. Ze doet me aan Bianca denken met haar ongeduld en 

met het permanentje. Bianca, de laatste in de rij van mijn va-

ders vele vriendinnen nadat hij gescheiden was van mijn 

moeder. 

 ‘Bianca was altijd op tijd.’ Een opmerking die hij maakte 

toen ik door een file vijfentwintig minuten te laat bij hem was 
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om boodschappen te doen. Ik dacht dat hij het begrepen had, 

tijdens de interventie, maar nam hij het toch weer voor haar 

op? Hij zoekt het maar uit, met zijn boodschappen, mij ziet 

hij voorlopig niet meer terug. Hij kijkt maar hoe hij zich redt, 

wanneer hij zijn trui niet uitkrijgt. 

 ‘Where do you have the money?’ vraagt de douanebe-

ambte wanneer ik aan de beurt ben. 

 Ik vertel hem over mijn reis naar Las Vegas, haal de 

zwarte portemonnee uit mijn binnenzak en laat de man de 

briefjes van honderd dollar zien. 

 Hij zoekt met zijn hand in mijn rugzak en haalt de poker-

boeken tevoorschijn. Hij gelooft mijn verhaal en sluit de tas. 

‘Good luck in Vegas.’ 

 Ik wandel door de gangen van het vliegveld. Ik ben om-

ringd door Amerikanen, grote mensen met grote rolkoffers. 

Mannen aan een bar drinken Budweiser en kijken baseball op 

tv. Ik ga aan een tafeltje zitten en bestel mijn eerste biertje. 

 

Zachtjes klinkt het gezoem van de airco en motoren in het 

vliegtuig. 

 'Naar Las Vegas? Twee maanden?' reageerde mijn mana-

ger. Onbetaald verlof staat in de cao van de multinational 

waarvoor ik werk, dus hij kon het eigenlijk niet weigeren. 

‘Hoe ga je dat financieel doen dan?’ vroeg hij. 

 Ik maak sommetjes op een vel papier. Een gemiddelde 

van vijfentwintig dollar per uur moet mogelijk zijn op de la-

gere limieten. Na een week perfectioneren van mijn strategie 

ga ik hoger spelen en verdien ik gemiddeld veertig dollar per 

uur. Door drie dagen per week te spelen kan ik de Airbnb 

betalen. Het geld dat ik de overige dagen verdien, is pure 

winst. 
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 Tijdens mijn studententijd speelde ik online poker. Regel-

matig zat ik tot diep in de nacht achter mijn twee beeldscher-

men, waarop acht pokertafels konden worden afgebeeld zon-

der dat ze elkaar overlapten. De kaarten vlogen over het 

scherm. Het eerste college de volgende dag miste ik meestal. 

Mijn vader was leraar en vond het rampzalig, een zoon zon-

der diploma. Ik maakte mijn studie econometrie alsnog, met 

een jaar vertraging, af. 

 Nu is het tijd om te kijken of ik het in me heb, een bestaan 

als professioneel pokeraar. Ik frommel het papiertje met de 

berekeningen op en stop het in het vak van de stoel voor me, 

tussen de magazines. Ik klap het tafeltje omhoog en sluit mijn 

ogen. Misschien lukt het me een aantal uur te slapen voordat 

het avontuur begint. 

 

Ik hoor gerinkel van gokkasten, terwijl ik op mijn koffer sta 

te wachten. Uit speakers in de hal komt harde rockmuziek en 

de muren zijn gevuld met reclames voor shows en casino’s. 

De adrenaline giert door mijn lijf. Ik zet mijn telefoon aan. 

‘Welcome in Nevada’ staat er in het sms’je dat ik binnenkrijg. 

Nog geen bericht van Laura. Een vriend wenst me veel ple-

zier. ‘The eagle has landed!’ stuur ik terug. Ik maak een foto 

van de bagageband met daarachter een groepje gokkasten en 

stuur die hem ook. 

 De taxi stopt voor mijn Airbnb. De chauffeur opent de 

achterklep en tilt mijn koffer eruit. De verlichte Stratosphere 

Tower, een kilometer verderop, is duidelijk te zien. Bovenop 

de toren worden mensen misselijk van de attracties. Er staat 

een achtbaan die mensen de indruk geeft dat ze over de rand 

vallen, in de verte klinkt het gegil. Ik zoek de e-mail met 

daarin de code voor het digitale slot, toets de code in en druk 
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op hekje: de deur gaat open. In de gemeenschappelijke keu-

ken van het voormalige woonhuis is het stil. Op de keukenta-

fel ligt een briefje met een sleutel ernaast: ‘Welcome Daan!’ 

Ik open de deur naar mijn studio, aangegeven met een zilve-

ren 1. Er staat een ronde tafel, een kledingkast en een groot 

tweepersoonsbed. Ik rol mijn koffer in een hoek van de kamer 

naast de kledingkast, zodat ik morgen de kleren op kan han-

gen - dat kan wel even wachten. Slapen kan ik nu niet. Ik 

neem een snelle douche en vertrek dan richting de Strip. 

 

In de Stratosphere Tower ruikt het muf en het tapijt is er sme-

rig. Het toont grote donkere vlekken, bij de muren vooral, 

waarvan ik niet wil weten hoe ze ontstaan zijn. (Waarschijn-

lijk ’s nachts, wanneer het gasten niet lukte de hotelkamer 

tijdig te bereiken.) Ik loop linea recta naar de pokerroom. Een 

man trapt een peuk uit op het tapijt wanneer ik langs hem 

loop. 

 Chaos maar ook blijdschap vult mijn hoofd tijdens mijn 

eerste hand. Ik krijg de ruiten koning en de klaveren zeven 

gedeeld. Mijn buurman verhoogt en ik gooi mijn hand weg. 

 'What would you like to drink, my dear?' De cocktail wai-

tress is niet de jongste en te stevig voor het pakje dat ze 

draagt. Net als de stewardess van American Airlines.  

 Ik bestel een Heineken, haal een dollar uit mijn broekzak 

en geef die aan haar.  

 'Thank you, darling,' ze knipoogt naar me. 

 Ik zit lekker te spelen en bestel nog een biertje. Ondertus-

sen kijk ik naar de mensen die als zombies achter de gokkas-

ten zitten. Ik krijg de schoppen en klaveren boer gedeeld. Een 

speler verhoogt naar twaalf dollar. Mijn hart begint sneller te 

kloppen. Hij hoort bij de luidruchtige jongens aan de rail die 



 
12 

 

bier drinken uit rode plastic cups. De andere spelers gaan uit 

de weg en ik verhoog naar vijftig dollar. 

 'All-in,' zegt mijn tegenstander. 

 'Call,' zeg ik zonder erbij na te denken en meteen weet ik 

dat het niet goed is. Mijn tegenspeler springt op uit zijn stoel 

en draait twee azen open op tafel. De dealer draait vijf kaarten 

open, er zit geen boer tussen. En zo verspeel ik door een 

stomme fout een bedrag gelijk aan de wekelijkse huur voor 

de Airbnb. De tegenspeler brult van blijdschap en highfivet 

zijn vrienden. Alles tolt om me heen. Ziek ben ik ervan. 

 

Ik doe een korte broek en T-shirt aan en stap in mijn slippers. 

Het is tien uur in de ochtend, het is me gelukt om zes uur te 

slapen. Mijn hoofd bonkt en ik baal: ik sta vijfhonderd dollar 

in het rood. Ik zal geen druppel alcohol meer drinken de rest 

van deze reis. Ik pak mijn telefoon en een van de pokerboe-

ken, open de deuren naar de tuin - met in het midden drie 

palmbomen in donkerrode aarde - en loop via de poort naar 

de voorkant van het huis waar verschillende camera's hangen. 

Ik neem plaats op het bankje voor het huis. Het staat in de 

zon, die al erg fel is. Mijn benen kunnen wel wat kleur ge-

bruiken. Met mijn ogen dicht luister ik naar de wind die door 

de palmbomen waait. Het is tijden geleden dat ik me zo rustig 

voelde. 

 Wat zou Laura nu aan het doen zijn? En Meneer Nilsson? 

Ik pak mijn telefoon en blader door de rits met kiekjes die 

Laura van hem gemaakt heeft: Meneer Nilsson is de meest 

gefotografeerde kat ter wereld. Op sommige van de foto’s ligt 

hij bij mij, op andere bij Laura. De bovenkant van zijn kopje 

is zwart, de onderkant wit en op zijn kin heeft hij een vlekje 

in de vorm van een hartje. 
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 Laura was niet meegegaan naar het station van Den 

Bosch. Ik stond alleen op de trein naar Schiphol te wachten. 

 'Naar Las Vegas? Twee maanden?' Haar reactie was een 

logische, toen ik het haar vertelde, we hadden elkaar de afge-

lopen zeven jaar hooguit een week niet gezien. 

 Vijf dagen geleden was ons laatste uitje samen. We waren 

in Burgers Zoo. Laura genoot er toen van. Ik nu pas, wanneer 

ik eraan terugdenk. Ze waggelde langs het pinguïnverblijf en 

was nauwelijks te onderscheiden van een echt exemplaar.  

 ‘Laura, doe niet zo gek, iedereen kijkt.' 

 Enkele ogenblikken later sprong ze als een aap op en neer 

voor de gorilla’s, die zittend op een boomstam naar haar ke-

ken. Ze doet wat in haar opkomt en heeft maling aan wat an-

dere mensen daarvan vinden. Een gave die ik mis. Als ze mu-

ziek hoort, begint ze te dansen. In een café maakte ze laatst 

spontaan twee vlechtjes in haar haar en hield ze in de lucht 

aan de zijkanten van haar hoofd. 'Kijk, Pippi Langkous,' zei 

ze en ze maakte blije hupjes. 

 Toen ik gisteren mijn koffer pakte, huilde ze. ‘Wat ben je 

eigenlijk allemaal van plan daar?’ vroeg ze. 

 Ik gaf haar een kus op het voorhoofd en pakte haar vast. 

Zo stonden we een tijdje zwijgend in de slaapkamer. Meneer 

Nilsson lag in de koffer tussen de kleren en staarde ons aan. 

 ‘Ik heb dit altijd al willen doen. Maak je geen zorgen, ik 

kom terug,’ zei ik uiteindelijk. 

 

Ik kijk door het grote raam aan de voorzijde van het huis naar 

binnen en zie een vrouw met lakens in de weer. Ik zwaai. Ze 

komt naar buiten. 

 'Hello, I am Frank's wife,' zegt ze met een aantal rollen 

toiletpapier in haar handen. Ik herken de vrouw van de foto.  
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 Frank is populair op Airbnb. Alle gasten raden deze plek 

van harte aan. 'The Best Studio in Downtown Las Vegas'. Vijf 

sterren, veel reviews. 'I love this job. You guys are welcome!' 

schrijft Frank. Hij heeft een sweater aan, de rits is open. Hij 

heeft haar tot op zijn schouders en draagt een zonnebril die 

als haarband fungeert. Zijn vrouw is een stuk kleiner. Ook zij 

heeft een zonnebril op. Hij houdt haar stevig vast. Op de ach-

tergrond staan cactussen. Ik bladerde door de reviews voordat 

ik boekte. 

 'Loved our stay here! Only five minutes from the Strip.' 

 'Great place if you want to sleep quiet. The place is nice 

and clean.' 

 'Not the nicest looking neighborhood, but security cam-

eras and locks made up for it.' 

 Ik ga weer op het bankje zitten en kijk om me heen. Het 

ziet eruit als een redelijke buurt, niet rijk, maar het is zeker 

geen getto. De zon staat hoog aan de hemel. Levend verbran-

den, dat is hier voorlopig het grootste gevaar. Ik ga naar bin-

nen om de zonnebrand te halen. Terwijl ik mijn benen in-

smeer, denk ik terug aan de nacht voordat ik naar Vegas ver-

trok. 

 ‘Laura?’ 

 Ze gromde zachtjes. Plukken van haar donkerbruine haar 

staken boven de dekens uit. 

 ‘Slaap je al?’ 

 Ze gromde weer, iets harder. Ik aaide over haar rug. 

 ‘Vind je mij nog lief?’ vroeg ze plotseling. 

 ‘Ja, natuurlijk,’ reageerde ik verbaasd. 

 ‘Heel lief of een beetje lief?’ Ze draaide zich om en keek 

me aan. 
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 ‘Heel heel lief, schatje. De aller allerliefste, dat weet je 

toch.’ 

 Ze kroop tegen me aan, heel dicht tegen me aan. En even 

voelde het weer zoals de eerste nacht dat ze bij me sliep en 

tegen me aan kroop. 

 

Nog een pokerboek, met foto’s. Hoe kun je aan de lichaams-

taal van mensen zien hoe sterk ze zijn, of ze bluffen of niet? 

De foto toont een man met zijn armen gestrekt voor zich op 

tafel. Hij heeft net verhoogd en kijkt je strak aan. De belang-

rijkste les luidt: ‘weak means strong’ en ‘strong means weak’. 

Dit is duidelijk een bluf. Op de volgende pagina kijkt de man 

ineengedoken van je weg, bijna onzichtbaar. Gevaar, een 

monsterhand. Ik blader het boek door. Een vrouw staart on-

geïnteresseerd voor zich uit met haar armen over elkaar, zoals 

Laura wanneer ik weer over mijn vader begon. Ze wilde er 

niets meer over horen. 

 Ze had gelijk dat ik te veel op mijn vader gefocust was. 

Maar ik vroeg er niet zelf om, het overkwam me. Ik had ook 

niet kunnen denken dat het zo zou lopen op het moment dat 

hij in het ziekenhuis belandde. 

 ‘Wat doe jij hier?’ snauwde Bianca me toen toe. 

 Mijn vader keek stoïcijns voor zich uit met een bult op 

zijn voorhoofd zo groot als een tennisbal. Zijn rechtermond-

hoek hing omlaag. Praten kon hij niet - hij probeerde het 

wel, maar het lukte hem niet. 

 ‘Vraag je nou wat ik hier doe?’ Haar opmerking was zo 

ongepast dat ik voor het eerst twijfelde aan mijn gehoor. 

 Van alle vrouwen aan wie ik door hem ben voorgesteld, 

is hij bij haar blijven plakken. Waarom? Het is een vraag die 

ik steeds vaker hardop aan mezelf stelde en die uiteindelijk 
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heeft geleid tot het boeken van het ticket voor deze reis. Ik 

sluit opnieuw mijn ogen. Mijn gedachten gaan terug naar hoe 

het gesodemieter een aantal jaren terug begon. 

 

∞ 

 

‘Daan, je moet nu naar het ziekenhuis komen, er is iets met 

papa.’ Mijn zus klonk gejaagd. ‘Papa heeft last van zijn hart: 

een hartritmestoornis. De artsen zijn erin geslaagd zijn hart 

weer regelmatig te laten kloppen, maar ze zijn er niet hele-

maal gerust op. Pap is erg geschrokken.’ 

 ‘Shit, Suzanne. Ik kom eraan!’ Ik trok mijn schoenen aan 

en riep Laura. 

 Toen we het ziekenhuis binnenkwamen, zat hij huilend op 

bed. 

 ‘Ik liep door de gang en verloor plotseling het gevoel in 

mijn linkerbeen en zakte ineen,’ zei hij. ‘Het wordt steeds 

gekker, ik ben bang dat ik morgen helemaal niet meer wakker 

word.’ 

 Ik keek naar de papiertjes op het tafeltje naast zijn bed, 

bijsluiters van de medicijnen die zijn hart weer regelmatig 

lieten kloppen. ‘Het is niet niks wat je meemaakt en je slikt 

plotseling allerlei medicijnen. Het is logisch dat je je niet lek-

ker voelt, maar met jou komt het goed.’ 

 Hij keek me aan. Angst schemerde in zijn ogen. Ik wilde 

die wegnemen, maar wist niet goed hoe. Hij zag er ouder uit, 

alsof zijn hart met driftig slaan er tien levensjaren bij op had 

geteld. Tussen zijn grijze haren zaten nog slechts enkele 

zwarte. Het viel me op, voor het eerst eigenlijk. 

 '0 - 0 tegen Fortuna Sittard pap, hoe speelden ze?' De com-

petitie was net begonnen. Ook dat jaar had hij een 
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seizoenkaart voor FC Den Bosch. Ik wist vaker niet wat tegen 

hem te zeggen. Als we bij elkaar waren, praatten we over 

voetbal om ongemakkelijke stiltes te vermijden. 

 'Den Bosch verdiende een overwinning,' reageerde hij. 

 Hij leek wat rustiger. Toen gaapte hij flink. We beloofden 

de volgende dag weer langs te komen en vertrokken. 
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et verlies van gisteren heb ik mentaal grotendeels ver-

werkt. Ik zit in de pokerroom van Caesars Palace, om-

ringd door honderden mensen, geroezemoes en het geluid van 

tientallen gokkasten. Ik slenterde net wat door de gangen en 

heb een selfie gemaakt met het grote David beeld. Ik liep ver-

der en zag de balie van het Total Rewards programma. 

 ‘Would you like to register for our loyalty program, sir?’ 

vroeg een overmatig vriendelijke man met een tenue in de-

zelfde tinten als dat van Julius Caesar. 

 ‘Yes please,’ antwoordde ik. 

 ‘How many days will you stay in Vegas?’ 

 ‘At least two months.’ Ik moest een beetje lachen toen ik 

het zei. 

 Hij fronste zijn wenkbrauwen, rechtte zijn rug en zei nòg 

vriendelijker: ‘You are at the right place. The best casino in 

town.’ Hij noteerde mijn gegevens in de computer en een 

klein apparaatje printte mijn pasje. Hij gaf het aan en keek 

me in de ogen. ‘If there is anything I can do for you, just let 

me know. My name is Henry.’ 

 Ik bedankte hem en vervolgde mijn weg, passeerde de 

concerthal genaamd ‘het Colosseum’ en arriveerde bij de po-

kerroom. Ik meldde me bij de desk om me in te schrijven voor 

een cashgame met blinds van een en drie dollar. Bij het begin 

H 



 
19 

 

van elke ronde ligt er vier dollar in de pot. Driehonderd dollar 

is de maximale buy-in, een bedrag dat ik niet meer contant 

bij me had. Beschaamd liep ik terug naar de mobiele pinau-

tomaat die ik had gezien tussen het Colosseum en de poker-

room. In de rij stonden ongeduldige mensen die net als ik zo 

snel mogelijk wilden spelen. 

 Toen ik plaatsnam aan de pokertafel swipete de dealer 

mijn pasje door een gleuf op tafel. Mijn naam verscheen op 

een klein display in de tafel, naast het getal zes, mijn stoel-

nummer. Het pasje is belangrijk. Voor elk uur aan de poker-

tafel krijg ik twee dollar bijgeschreven, uit te geven bij alle 

casino’s van de Caesars Entertainment groep. Ik hoop op 

deze manier weinig tot geen geld aan eten uit te geven. 

 De pokerroom kijkt uit op het sportsbook. Er hangen tien-

tallen tv’s waarop American Football wordt uitgezonden. Het 

College Football seizoen is net begonnen. In luie leren stoe-

len hangen groepjes mensen met Football shirts en petjes van 

verschillende teams. Voor de stoelen staan tafels met scher-

men. Mensen plaatsen live weddenschappen op de wedstrij-

den. Af en toe klinkt er gejuich: een touchdown. 

 Rechts naast het sportsbook is de Omnia: een van de 

grootste en populairste clubs in Vegas. Deze vrijdag draait 

Armin van Buuren, net als alle overige vrijdagen. Op een 

groot ledscherm staat Armin springend achter een draaitafel. 

Ik zit met een lach en een zojuist besteld gratis blikje Red 

Bull aan tafel. Wat een vibe, zelfs op een woensdagmiddag. 

Het voelt top in Vegas te zijn. 

 Na een aantal uur spelen, knort mijn maag. Ik sta twee-

honderd dollar in het groen en heb genoeg punten verdiend 

om bij de tacoshop te kunnen eten. 
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 ‘Can you reserve this chair for me?’ vraag ik de dealer. ‘I 

will return after dinner.’ 

 ‘Of course, this is Caesars Palace.’ 

 

∞ 

 

Suzanne, Laura en ik liepen door dezelfde gang, richting de-

zelfde kamer. 

 'Goedemiddag pap.' Ik stak mijn hoofd om de hoek. 

 Er kwam geen antwoord. Zijn bed was weg en de plek 

waar het stond was leeg. Zijn zieke buurman lag er nog wel. 

 ‘Waar is meneer Pieters?’ 

 ‘Meneer Pieters?’ Hij leek overvallen door de vraag. 

 Een verpleger kwam de kamer binnen. ‘Familie van me-

neer Pieters? Meneer Pieters had wat last van uitval en is ver-

plaatst naar afdeling C9.’ 

 We namen de lift naar C9. Het bed met mijn vader reed 

door de gang. Bianca was er ook. De bult op mijn vaders 

voorhoofd was gigantisch. 

 ‘Wat doe jij hier?’ vroeg Bianca en ze keek me nijdig aan. 

 Twee verplegers duwden het bed een lege kamer binnen, 

wij liepen er achteraan. Verpleegkundigen liepen de kamer in 

en uit. Mijn vader werd aan de bewakingsapparatuur aange-

sloten, kreeg een kapje op zijn neus voor extra zuurstof en 

een infuus werd geprikt. 

 Een man in een witte jas kwam de kamer binnen. Hij 

stelde zich voor als neuroloog. Zijn hoofd was kaal, op enkele 

grijze plukjes haar aan de zijkanten na. Hij praatte rustig en 

duidelijk: ‘Daniël, je hebt een herseninfarct gehad, ook wel 

beroerte of cva genoemd. Dit ontstaat door een geblokkeerd 

bloedvat in de hersenen. Hierdoor heeft een deel van de 
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hersenen geen zuurstof gehad en is afgestorven. Tijdens de 

hartritmestoornis zijn bloedstolsels ontstaan en deze zijn los-

geschoten.’ 

 Pap lag op zijn bed en gaapte af en toe flink. Hij helde wat 

naar rechts. Het gesprek leek volkomen langs hem heen te 

gaan. 

 ‘Is het levensbedreigend?’ vroeg Bianca. 

 ‘Een beroerte kan levensbedreigend zijn, maar Daniël is 

met zijn eenenzestig jaar nog relatief jong. Mensen die over-

lijden aan een beroerte zijn vaak ouder, zeg zeventig plus. Er 

zal voor Daniël een lange periode van revalideren volgen.’ 

 De neuroloog gaf ons een meelevend knikje en verliet de 

kamer. Ik keek om me heen. De kamer lag aan de andere kant 

van het ziekenhuis. Hij was exact hetzelfde als de vorige: 

twee kastjes, twee bedden en tv’s boven de bedden. Alles was 

grijs. 

 Pap wees naar buiten, met zijn linkerarm, sinds die mid-

dag de enige arm die hij kon bewegen. Ik keek uit het raam, 

maar had geen idee waar hij naar wees. 

 'Daar.' Hij wees nogmaals. 

 Ik keek weer uit het raam. In de verte zag ik de lichtmas-

ten van stadion De Vliert. ‘Je kunt het stadion zien vanaf 

hier!’ 

 Hij knikte en keek trots. 

 Daarna bewoog hij onrustig en maakte geluiden. Hij wilde 

duidelijk wat kwijt, maar vond geen woorden, slechts klan-

ken. Door middel van ja-nee-vragen kwamen we erachter dat 

hij iets wilde hebben. Nu nog uitvinden wat. 

 ‘Je mobiele telefoon?’ 

 Hij schudde van niet. 

 ‘Schone kleren of je scheerapparaat?’ 
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 Dat was het ook niet. 

 ‘Je tandenborstel, voor een frisse adem wanneer de zus-

ters komen!’ riep ik ten einde raad. 

 Hij zuchtte diep en schudde zijn hoofd. Er viel een pijn-

lijke stilte. Het bezoekuur was inmiddels voorbij. We gaven 

pap een dikke kus. Hij knikte berustend. 

 

Mijn hoofd tolde die avond in bed. Ook Laura kon niet sla-

pen, samen staarden we naar het plafond. Langzaam drong 

tot me door wat er allemaal gebeurd was. Plots sprong Laura 

overeind. 

 ‘Hij bedoelde natuurlijk zijn portemonnee, die hebben we 

niet opgenoemd!’ 

 

∞ 

 

Aan een bar achter een plastic bordje met taco’s kijk ik uit 

over de foodcourt. Er zijn genoeg gerechten om twee maan-

den elke dag wat anders te kunnen eten: wok, seafood, sushi, 

pizza of een SmashBurger. De geuren uit de verschillende 

tentjes komen samen bij het legioen aan ronde tafeltjes in het 

midden. Snel en onpersoonlijk een maaltijd nuttigen, precies 

wat ik zoek. Ik schrok de derde taco naar binnen, lik de saus 

van mijn vingers en veeg ze schoon met een servetje. Een iel 

vrouwtje aan een tafeltje schreeuwt tegen haar man. De 

schelle stem doet me opnieuw aan Bianca denken; het wordt 

me even zwart voor de ogen. Ik moet rustig ademhalen en de 

rest van deze reis niet meer aan haar denken. Ik sta op en 

neem de koffiecup van de Starbucks, ook gekocht met credits, 

mee terug naar de pokertafel. 
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 ‘Welcome back sir,’ zegt de dealer en hij deelt me nieuwe 

kaarten. 

 Mijn tegenstanders praten niet. Ik kijk naar hoe ze in 

Amerika mijn naam spellen: Dean. Het staat met een zwarte 

stift geschreven op de cup. Kinderen in de klas van mijn va-

der zouden er een bedje voor Poerlepotje van hebben ge-

maakt. Voordat dat kleine propje zijn leven verziekte, werkte 

mijn vader in het basisonderwijs. Hij leerde kinderen lezen 

en schrijven in groep drie. Daarnaast vertelde hij verhalen 

over Poerlepotje: een ondeugend meisje, zo groot als je wijs-

vinger, dat in het dashboardkastje van zijn auto woonde. Ons 

huis stond vol met door mijn vaders leerlingen geknutselde 

meubeltjes, allemaal voor Poerlepotje. 

 

∞ 

 

Ik roerde het staafje door de koffie in het plastic bekertje in 

mijn handen. Ik zat onderuitgezakt op een stoel aan een kleine 

ronde tafel in het keukentje van de verpleegafdeling neurolo-

gie, drie dagen na het infarct. Er mochten maximaal twee 

mensen tegelijk bij hem zijn, was ons duidelijk gezegd. Su-

zanne en mijn kleine neefje stonden bij zijn bed. Er klonk ge-

huil en gekrijs uit het kamertje een aantal meter verderop. Het 

gekrijs was niet van mijn neefje, het was mijn vader die zo’n 

kabaal maakte. 

 Ik staarde naar mijn koffie. Nederland wereldkampioen 

voetbal én opa worden, dat waren de twee dingen die hij in 

zijn leven nog mee wilde maken, zei hij altijd. Toen Suzanne 

en haar man papa ruim twee jaar eerder vertelden dat hij opa 

werd, was hij zo blij dat hij huilde van geluk. Pap was 

inmiddels bijna zestig, niet meer de jongste en zijn baan in 
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het onderwijs viel hem steeds zwaarder. De verhalen over 

Poerlepotje werden slechter. In die maand zat hij thuis met 

een burn-out en kwam het regelmatig voor dat hij mijn 

zwager op het laatste moment belde om te zeggen dat hij niet 

meeging naar FC Den Bosch, omdat hij in bed lag en daar 

wilde blijven. Maar het nieuws opa te worden gaf hem veel 

vreugde en nieuwe energie. Enkele weken later stond hij weer 

voor de klas en ging hij weer mee naar het voetbal. Papa heeft 

daarna regelmatig gezegd dat het leuker is om opa te worden 

dan om vader te worden. Hij kon dan lekker zijn 

kleinkinderen meenemen naar de Efteling en naar 

McDonald’s en ze weer naar huis brengen als ze lastig 

werden. Hij zal waarschijnlijk nooit meer zelf zijn 

kleinkinderen naar de Efteling kunnen meenemen, bedacht ik 

me. 

 Ik stond op en liep wat op en neer. Aan het eind van de 

gang verscheen een oud mannetje in een rolstoel. Hij rolde 

langzaam dichterbij. Ik liep richting een tafeltje met daarop 

een aantal folders. Er lag een foldertje tussen met op de voor-

kant een sip kijkend poppetje. In het hoofd van het verder 

witte mannetje waren in het rood de hersenen getekend. Er 

stond een kruis door een gedeelte van de hersenen. ‘De ge-

volgen van een beroerte’ stond erboven. Ik bladerde er wat 

in. ‘Eenzijdige verlamming’ was een van de gevolgen, las ik. 

Als het infarct plaats heeft gevonden in het linker gedeelte 

van de hersenen, heeft dat gevolgen voor het kunnen bewe-

gen van het rechterdeel van het lichaam, bijvoorbeeld je rech-

terbeen en arm. En andersom. Het was mijn vader nog niet 

gelukt ook maar een van zijn beide benen te bewegen. 

 Het mannetje in de rolstoel was nog een paar meter van 

me vandaan. Zo van dichtbij leek hij nog ouder. Ik zag een 
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rimpelige huid met vlekken in verschillende kleuren. Blauwe 

vlekken, paarse vlekken en ook wat zwarte. Zijn ingevallen 

mond stond een klein beetje open en de bril bedekte een groot 

deel van zijn voorhoofd. 

 ‘Alles goed?’ 

 Ik schrok toen het mannetje het aan me vroeg. ’Jazeker, 

met u?’ 

 ‘Veel goed, maar nooit alles goed wanneer je in een rol-

stoel zit,’ zei hij en stepte langzaam verder. 

  


