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Hedwig Meesters 
 

Zonnemeisjes 
 

Het kinderfeestje 
 

Gijs de Wild is geestelijk nooit volwassen geworden. Ik neem de twee stukken van de kaart in mijn 

handen. Een uitnodiging voor een kinderfeestje. Dat zegt genoeg. Donald Duck kijkt me aan vanuit een 

auto die eruit ziet alsof hij van marsepein is gemaakt. Boven zijn snavel hangt een tekstballon. Hoi 

Kittekat, staat er in Gijs’ handschrift, dat ik herken van de keren dat ik hem hielp met zijn huiswerk. 

Alleen al door het zien van die achterover hellende letters komt een warreling van beelden in me naar 

boven. De broek met lappen op de knieën die hij van zijn moeder moest dragen wanneer we in bomen 

gingen klimmen. Ik durfde altijd hoger. De wandelingen door het bos, langs weilanden of in het dorp, 

onze voeten in hetzelfde ritme alsof we oefenden voor simultaanlopen. Gijs hield zich niet in voor mij, 

ik hoefde me niet in te spannen om hem bij te benen. Onder de aanhef op de uitnodiging staat in 

zwarte drukletters kom je ook naar mijn feestje? De kaart ziet eruit alsof hij jaren in een lade heeft 

gelegen, vergeeld en met een ezelsoor aan een van de hoeken. Toen Gijs een jaar of tien werd, duwde 

hij me een uitnodiging voor zijn verjaardag in de hand. Misschien net zo een als deze. Ik was de enige 

die kwam opdagen. Gijs blonk niet uit in het aanknopen en onderhouden van vriendschappen. Omdat 

ik wat dat betrof uit hetzelfde hout was gesneden, zochten we elkaars gezelschap, denk ik. Ik houd de 

stukken tegen elkaar. Over het gezicht van de eend, tussen de woorden naar en mijn, loopt de 

scheurlijn zodat er nu naar jn feestje staat. Linksonder staan Gijs’ naam, de datum en de locatie. 21 

juni om 20.30 uur in het huis van zijn ouders. Dat is morgen. Zijn ouders komen rond die tijd thuis, de 

frituur sluit door de week om acht uur. 

 De uitnodiging kwam vorige week. Hij lag op de mat – eronder staken de bovenste helft van het 

huis-aan-huisblad uit en een deel van de bonusaanbiedingen van Albert Heijn, wat niet zou moeten 

omdat er een sticker op de brievenbus zit die aangeeft dat ik geen ongeadresseerd drukwerk wil 

ontvangen – en viel op door de lichtblauwe envelop waarin hij zat. Op de voorkant stond Uitnodiging! 

In de hoek waar normaal gesproken een postzegel zit, was met de hand een smiley getekend. Ik vroeg 

me af van wie hij kwam. In ons dorp wonen tientallen gezinnen met kleine kinderen en met geen van 

de ouders heb ik uitgebreider contact dan een achteloos ‘hoi’ wanneer we elkaar op straat tegen-

komen. Ik raapte de post van de deurmat, nam hem mee de kamer in en draaide de luxaflex dicht 

zodat de zon wist dat ik geen behoefte aan hem had, een variant van de brievenbussticker voor 

ongewenste post. In mijn stoel bij het raam las ik de naam van de afzender en scheurde de kaart in 
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tweeën. Een reactie die me nog steeds verbaast. Gijs en ik hebben elkaar al jaren niet gezien. Ik denk 

dat ik boos ben omdat hij zich opnieuw zo nadrukkelijk in mijn bewustzijn heeft genesteld. Omdat hij 

terug is in het dorp dat hij verliet om het in Amsterdam helemaal te gaan maken, met alleen maar 

mooie mensen om zich heen.  

 Hij wil iets. Waarschijnlijk geld. Ongetwijfeld hebben zijn ouders hem verteld van het fortuin dat ik 

vorig jaar van oom Tom heb geërfd. En dat ik terug ben in mijn geboortehuis. Een andere reden om 

contact met me op te nemen kan ik niet bedenken. En waarom is hij niet langsgekomen om me 

persoonlijk uit te nodigen? Waarschijnlijk omdat hij nog steeds dezelfde sukkel is als vroeger.  

 

 

 
Zonnemeisjes 

 

We zaten tegenover elkaar aan de tuintafel. Papa rookte de ene sigaret na de andere. Dat kwam niet 

alleen omdat mama boven een paar uur bezig was met het krijgen van een baby. Het lag ook aan papa’s 

werk. Hij moest veel leren en lezen. Mama zei dat hij over een tijdje wel eens de jongste directeur van 

de bank kon worden. Overdag werkte hij en ’s avonds ging hij naar school. Of hij maakte huiswerk. 

Voor zijn neus lagen boeken en mappen en stapels losse papieren. Hij zat in elkaar gedoken. Een pluk 

van zijn zwarte haar kwam tot de bovenkant van zijn bril. Zijn gezicht was bruin als altijd, zelfs in de 

winter. Ik leek op mama. Donkerblond haar, bleke huid. Iedere keer dat ik hoestte klemde papa zijn 

lippen op elkaar en keek me aan over zijn bril. Het had hetzelfde effect op me als een spin in mijn nek. 

Dat kijken duurde nog geen seconde, misschien zelfs geen halve. Het was lang genoeg om duidelijk te 

maken dat ik moest doen wat hij wilde. In dit geval dat ik niet moest doen wat hij niet wilde. Mama 

keek hij ook vaak op die manier aan. Zij noemde die blik De Smoel.  

 Ik leunde met de stoel achterover tegen de muur en telde vliegtuigstrepen in de lucht. Zes. 

Waterdamp van de vliegtuigmotoren veroorzaakt ze. Als de lucht droog is, lossen de strepen snel op 

en verandert het weer voorlopig niet. Papa had het me allemaal uitgelegd. Vorige week liet hij me zien 

hoe ik mijn evenwicht kon bewaren om niet van de smalle plank over de sloot te vallen. Ik beet op de 

nagel van mijn duim. Met mijn hoektanden, want mijn enig overgebleven voortand zat los.

 Eergisteren was ik de andere verloren toen ik een hap uit een appel nam. Ik wilde er niet bijlopen 

als mijn vriendinnetje Stella. Wanneer ze lachte, zag je een donker gat in haar mond. Bij mij was er een 

nieuwe tand aan het groeien. Als ik er met mijn tong over gleed, voelde ik een hard puntje.  

 Ik spuugde het randje duimnagel uit. Mama probeerde er alles aan te doen om mij van het 

nagelbijten af te helpen. Ze streek er een smerig goedje op. Op iedere vinger plakte ze pleisters die ik 

er even snel van afpeuterde. Mama beloofde dat ik de spijkerbroek uit de etalage van Van de Ven zou 
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krijgen wanneer ik een week geen nagels had gebeten. Niets hielp. Ik wilde er zelf ook mee stoppen 

hoor, maar het lukte niet. Dan zat ik ineens met een vinger in mijn mond.  

 Papa keek me aan. ‘Kitty, hou op met dat smerige gedoe.’ Ik begon aan wat over was van de nagel 

van mijn wijsvinger. De vliegtuigstreep boven de kerktoren bracht het aantal op zeven.  

 ‘Ben jij doof? En zet de stoel op vier poten, straks val je en dan is het huilen geblazen.’  

 Ik tikte op de zitting de maat mee van een liedje op de radio. 

 ‘Kappen. Zo kan ik mijn aandacht er niet bijhouden.’ 

 ‘Eén kopje koffie,’ zong ik. Met een beetje geluk maakte mijn zangkunst hem iets liever. 

 ‘Moet ik mijn pantoffel uitdoen?’ Hij sloeg niet vaak. Als het ervan kwam, had ik minstens een 

halfuur een zere bips. Wat precies zijn bedoeling was. Hij sloeg nooit met zijn blote hand, want dan 

had hij er zelf ook last van.  

 Uit het slaapkamerraam klonk een gil. Ik dook in elkaar. Mama zei dat het pijn doet als je een baby 

krijgt en dat je de pijn vergeet zodra het kindje is geboren. Ik geloofde er helemaal niets van. ‘Frank,’ 

hoorde ik mama krijsen. Ik duwde mijn vingers in mijn oren en begon luid te zingen. Papa streek met 

zijn hand door mijn haar en ging naar binnen. Boven bleef het rustig. Ik wachtte tot iemand mij riep of 

tot ik de baby hoorde huilen zodat ik wist dat hij er was. Of zij. Mijn nek deed pijn van het omhoog 

kijken.  

 Papa kwam naar buiten. ‘Loos alarm.’ Hij ging aan tafel zitten en pakte een vel papier van de stapel 

voor zijn neus. Mama gilde het opnieuw uit. Ik kon het niet meer verdragen. ‘Mag ik naar de ooms?’ 

 ‘Die zijn op hun werk.’ 

 Twee tuinen verder hoorde ik mijn vriendje Gijs en zijn zusje Melissa ruzie maken. ‘Mag ik naar 

Gijs?’ 

 ‘Je broertje of zusje kan ieder moment komen.’ 

 Er vlogen wel tien vliegtuigen over. In de boom achterin begon een vogel te fluiten. Ik ging met mijn 

rug naar papa zitten, zodat hij niet kon zien dat ik aan mijn nagels zat te kluiven. Waar mijn vinger 

bloedde, voelde ik een kloppende pijn. Ik wist dat het morgen over zou zijn. Eigenlijk was het net zoiets 

als de pijn die je had wanneer je een baby kreeg.  

 Papa belde de frituur. Of Gijs alles kon afleveren, dan mocht hij mee-eten. Een kwartier later liep 

mijn buurjongen de tuin in met de friet en kroketten uit de frituur van zijn ouders.  

 ‘Hoi Kittekat.’ Hij zette het papieren tasje op de tafel en haalde er twee zakken uit. Papa 

verdeelde de friet en snacks over de borden die ik eerder uit de keuken had gepakt. Gijs kwam naast 

me zitten. Hij smakte op zijn kauwgum.  

 Papa maakte een snuivend geluid. ‘Doe je een koe na?’  

 Gijs wist niet hoe snel hij de kauwgum tussen ma’s rozenstruiken moest spugen. 

 Ik prikte met mijn vork in de frieten op mijn bord.  
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 ‘Zit niet met je eten te spelen,’ zei papa.  

 ‘Ik heb geen honger.’ Hoe bestond het dat hij een kroket in twee happen naar binnen kon werken 

terwijl mama zo veel pijn had. Ze vloekte erop los. Dat deed ze anders nooit. De verloskundige stak 

haar hoofd uit het raam. Ze riep dat het niet lang meer zou duren. Ze kon het hoofdje al zien. Papa 

ging naar binnen. ‘Ik roep wel zodra de baby er is.’   

 Gijs haalde een plastic fototoestel uit het papieren tasje. Hij kon er echte foto’s mee maken die hij 

samen met zijn vader in een donkere kast afdrukte. Veel soeps vond ik ze niet. Vorige week liet hij me 

een foto zien van zijn zus die een hap van een frikandel nam terwijl de mayonaise van haar hand droop. 

En hij had er een paar gemaakt van de verroeste fiets van zijn moeder. Dat was toch allemaal hartstikke 

belachelijk? Iedere keer dat ik hem zag, moest ik aanhoren dat hij later een beroemde fotograaf zou 

worden. Nou, echt niet. 

 Hij nam een foto van de borden friet. En van mijn bloedende wijsvinger met een smal reepje nagel. 

Toen richtte hij de camera op zijn eigen voeten naast de opengescheurde lege frietzak op de tafel. Hij 

droeg sandalen. De nagels van zijn tenen waren te lang. Die van mij niet, ik was zo lenig dat ik ze 

gemakkelijk kon afbijten. Dat deed ik wanneer niemand het kon zien. Anders greep papa zijn pantoffel 

of pakte mama me bij mijn arm en zei dat ik er ziek van kon worden. 

 Gijs trok mijn bord naar zich toe en at het leeg. Daarna dat van papa. Hij was een echte Hollebolle 

Gijs. Net als ik. Daarom kreeg ik van mama maar een keer per maand friet. Een paar keer per week 

ging ik met Gijs naar de frituur van zijn ouders. Zijn moeder gaf me een kroket of een kaassoufflé. ‘Thuis 

niets zeggen hoor,’ fluisterde ze dan. 

 ‘Ik ga naar huis.’ Gijs schoof zijn stoel achteruit. 

 ‘Er is nog yoghurt.’ 

 ‘Moet ik niet.’ 

 ‘Wil je niet wachten tot de baby er is?’ 

 ‘Nee.’ Soms was Gijs gierig met woorden. Hij nam een foto van het raam. Daar kwam een serie 

vloeken uit. Dacht hij dat hij ook geluid kon fotograferen? ‘Nou houdoe-ee, Kittekat.’  

 Ik duwde de tanden van mijn vork in het houten tafelblad en trok rijen van vier strepen. Het hout 

was keihard en al snel kreeg ik zere vingers omdat ik zo hard moest duwen. Ik sloeg mijn armen over 

elkaar alsof ik op school voor straf na moest blijven.  

 Maanden geleden zei mama dat er een kleintje op komst was. Ze legde uit dat de baby in haar buik 

zat en vroeg of ik een zusje of een broertje wilde. Ik moest aan Gijs denken. Hij was negen. Je zou niet 

zeggen dat hij een jaar ouder was dan ik. Soms deed hij zó stom. Neem mijn verjaardag. Ik zou met 

oom Joop en oom Tom naar de speeltuin over de grens gaan. Stella en haar moeder vierden 

Koninginnedag in de stad. Stella speelde alleen met Gijs en mij als ze niemand anders kon vinden. Gijs 

mocht met ons mee. Hij zat zich thuis te vervelen, zijn ouders hadden het druk op Koninginnedag. Zelf 
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noemde ik die dag natuurlijk Kittedag. We waren een kwartier in de speeltuin. Gijs klauterde een 

halfrond klimrek op. Een jongen stapte achteruit op Gijs’ handen. Als hij nou gewoon zijn tong 

binnenboord had gehouden, was er niets aan de hand geweest. Maar zoals altijd stak de punt tussen 

zijn tanden uit. Ik had al zo vaak gezegd dat hij er met die tong uit zijn mond uitzag als een debiel. Daar 

trok hij zich niets van aan. Hij wist niet waarom hij dat deed, die tong uit zijn mond. Mama zei dat het 

net zoiets was als mijn nagelbijten. Dat had ik ook niet altijd in de gaten. Gijs landde met zijn kin op 

het klimrek. Hij beet zijn tong bijna in tweeën. Een paar dagen was zijn tong zo dik dat hij alleen pap 

door een rietje kon opzuigen. Het goede nieuws was dat hij twee kilo afviel en dat hij sinds die dag zijn 

tong binnenboord hield.  

 Melissa was twaalf. Als Gijs iets uithaalde, zei ze altijd dat hij stom en kinderachtig was. En dat alle 

jongens stom en kinderachtig waren. En daarom wilde ik een zusje. 

 Eindelijk verscheen papa’s hoofd in het slaapkamerraam. ‘De baby is er.’  

 Bij de slaapkamerdeur legde de verloskundige een wijsvinger op haar mond, zodat ik wist dat ik stil 

moest zijn. Mama lag in bed met een wit gezicht en donkere kringen om haar ogen. Ze hield de baby 

in haar armen. ‘We hebben er lang op moeten wachten, maar hier is Micky.’ Mijn nieuwe zusje maakte 

pruttelende geluidjes met haar poppenmondje. Ze had donker haar, net als papa. Op haar voorhoofd 

zat een veeg vettig spul.  

 Papa stond achter me en legde een hand op mijn hoofd. ‘Nu is mijn geluk compleet. Twee 

zonnemeisjes. Als grote zus moet jij goed op Micky passen. Beloof je dat?’ 

 Zolang ik in de buurt was, zou Micky haar tong niet in tweeën bijten en niet zomaar de weg 

oversteken. Ik zou haar beschermen tegen mannen die de slechte dingen deden waar mama en papa 

me altijd voor waarschuwden.  

 

 

Doodtij 
 

Ik gooi de uitnodiging voor Gijs’ kinderfeestje in de rolcontainer en zet hem aan de straat. Vandaag 

wordt het oud papier opgehaald. Op weg naar de badkamer stap ik Micky’s kamer binnen, zoals ik 

iedere dag doe. Toen ik hier vorig jaar voor het eerst sinds tijden binnenkwam, rook het, net als in de 

rest van het huis, ongebruikt en onbewoond. Er hing die typische muffe geur van een ongeluchte 

ruimte. De plant die ooit een hoek van Micky’s bureau innam en uitschieters tot op de grond had, was 

veranderd in een verzameling strosprieten vol spinrag. Iedere maand was ik het gebloemde dekbed, 

zuig de paarse vloerbedekking en stof de oranje kroonluchter met slierten gele tingeltangelende 

kristallen af. Een blikje Red Bull zou hier nog zenuwachtig worden.  
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 Dit is niet zomaar de slaapkamer van een tienermeisje. Het is een monument waar tussen de 

hysterische kleuren een verwijtende stilte hangt die overal is ingetrokken, als rode wijn in een witte 

blouse. Het maakt niet uit hoe goed je schrobt, die vlek krijg je er niet meer uit. Mijn blik gaat over de 

foto’s aan de muur. Het familieportret waarop pa bewust poseert door de camera moedwillig zijn 

rechterprofiel toe te keren – volgens pa zijn beste kant – en ma en ik ergens aan de rand van het beeld 

op een stoel zitten. We kijken elkaar aan alsof we er op het laatste moment als figuranten bij zijn 

getrokken en ergens neer zijn gekwakt. Alleen Micky – in het midden naast pa, zijn blik op haar gericht 

– tuurt strak de lens in met de openhartige blik van een twaalfjarige die alles voor elkaar heeft. Eronder 

hangt de grote foto waarop ze haar bruine krullen los draagt. Het geeft haar iets exotisch. In de irissen 

van haar ogen schitteren zilverkleurige vlekjes, waarschijnlijk de weerkaatsing van het flitslicht.  

 Flitslicht. Knipperende lampen. Bliksemschichten. Ik word er altijd onrustig van. Dan denk ik aan 

wat ik niet had moeten doen.  

 Op de kleinere foto komt Micky met een gemaakte glimlach om haar mond tevoorschijn. Haar ogen 

– in het blauw dat Van Gogh in zijn vrolijke periodes gebruikte – doen niet mee. Ze zijn dof, alsof 

opgespaarde pijn alle glans eruit heeft gespoeld.  

 Foto’s tonen niet altijd wat de fotograaf ons wil laten geloven.  

 Wellicht was ze een gerenommeerd amateur entomoloog geworden, met lezingen door het hele 

land. Van jongs af aan had ze een fascinatie voor insecten. Met veel geduld verzamelde ze beestjes die 

op eigen kracht – beter gezegd bij gebrek aan eigen kracht –waren bezweken, om ze vervolgens in haar 

kamer op een stuk piepschuim op de bodem van een afgedankt aquarium te prikken. Ik heb geen 

hobby, tenzij je uit het raam staren een hobby wilt noemen. Soms gingen we samen op zoek naar dode 

beestjes. De middag dat we in het bos een mannelijk vliegend hert van bijna acht centimeter vonden, 

was ze door het dolle. Pronkstuk was een vogelspin, gekregen van een dorpsgenoot. Uren was ze bezig 

de poten in de gewenste stand te buigen zonder ze te breken.  

 Het aquarium is een van de vele zinloze relikwieën waar ik geen afscheid van kan nemen, evenals 

de prullenbak met proppen papier naast het bureau en de borstel met haar haren er nog in. Een open-

geslagen biologieboek en een balpen liggen op het bureau alsof ze alleen maar even naar beneden is 

gegaan om iets te eten of drinken te halen.  

 Ik word wel eens wakker in de overtuiging dat ze in haar kamer ligt te slapen. Dan kom ik mijn bed 

uit om te kijken. Ze is er nooit. En altijd wel. Als een sluimerende verkoudheid.  

  

De badkamer is gehuld in verschoten grijs licht. Door het open raam dringt de zure geur van 

varkensmest binnen, onvermijdelijk bij noordenwind. Een van de twee trekpaarden in de wei naast 

mijn huis hinnikt, het teken dat de eigenaar van de dieren eraan komt om ze te voeren. Op straat 

zetten mannen de rolcontainers met oud papier op de vuilniswagen. Ze zijn er vandaag vroeg bij. De 
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bakken worden gekanteld en leeggeschud, deksels vallen met een klap dicht. Bijna stap ik op een dode 

langpootmug. Gisteren fladderde hij tegen het raam, vastberaden erdoorheen te breken. Is het dier 

gestorven door al die botsingen? Was het bejaard?  

 Ik denk te veel, en niet alleen over de doodsoorzaak van insecten of de reden van Gijs’ terugkeer 

naar het dorp. Ik heb er een dagtaak van gemaakt gebeurtenissen en gedachten te analyseren, 

categoriseren en beoordelen of veroordelen. Gezichten van mensen die me op een bepaalde manier 

aankijken of flinters van gefluisterde gesprekken. Ze verschijnen en verdwijnen zonder dat ik er macht 

over heb. Dat zal een langpootmug niet overkomen. Langpootmuggen piekeren niet. Ze kijken nooit 

terug op dingen die zijn misgelopen of op zaken die ze anders hadden moeten aanpakken. Langpoot-

muggen zijn. Punt uit.  

 

Op een dag zei de leraar Frans in mijn klas dat hem was opgevallen dat een paar van de lichaamsdelen 

die hij erotisch vond – dijen, knieën, billen – een s- of zj-klank hadden. Les cuisses, les genoux, les fesses. 

Terwijl hij het vertelde, droop het geluid van de ‘s’ en ‘zj’ van zijn lippen alsof hij zojuist een beboterde 

asperge naar binnen had geslurpt. 

 Wat mij is opgevallen: in het Nederlands beginnen heel wat woorden met een negatieve betekenis 

– schoft, schuld, schande, schade, schijnheilig, schaamte, om er een paar te noemen – ook met 

eenzelfde klank. Als Brabantse spreek ik met een zachte g waardoor het allemaal wel meevalt. Laat 

mensen van boven de rivieren de woorden achter elkaar uitspreken en het klinkt alsof ze prikkeldraad 

in hun keel hebben. 

 Wat me nog meer is opgevallen: van die woorden lopen schuld en schaamte als een rood prikkel-

draad door mijn leven. 

  

Ik stap onder de douche, draai de waterkraan zo heet als ik kan verdragen en geef me een paar minuten 

over aan een gevoel dat net niet pijnlijk is. Daarna draai ik de kraan op koud. Wanneer ik uit de douche 

stap, tintelt mijn huid. Met een handdoek veeg ik de beslagen spiegel droog. Voor even ziet mijn 

gezicht er roze en gezond uit. Mijn vertrouwde teint komt terug zodra de warmte eruit is getrokken en 

de saaiheid van het dagelijks leven het in al zijn bleekheid voor het zeggen krijgt.  

 Mijn bestaan is leeg geworden. Doodtij. Om de stilte te verdrijven, tel ik af en toe het aantal tikken 

van de secondewijzer van de wandklok in de keuken. Zelden gebeurt het dat ik verder kom dan een 

paar honderd voordat mijn ogen dichtvallen. Seconden zijn net schaapjes. Als ik wakker word, zijn er 

mooi vijf tot tien minuten verstreken. ’s Winters houd ik het aantal keren bij dat de verwarmingsketel 

aanspringt, of luister naar het gegorgel dat van boven naar beneden door de leidingen en radiatoren 

trekt. Wanneer ik neerstrijk op de bank bij de supermarkt en na een paar minuten nog steeds alleen 

ben, sluit ik mijn ogen en volg tikkende hakjes, huppelende kindervoetjes of stampende laarzen. Soms 
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denk ik aan de manier van lopen iemand te herkennen en open ik mijn ogen. Bijna altijd heb ik het 

juist.  

 Onlangs kreeg ik van een weduwe te horen dat ik niet moest zeuren toen ik haar op de bank in de 

straat bekende dat ik me, net als zij, soms alleen voelde. Alsof ouderen het privilege op eenzaamheid 

hebben. Een moeder van drie kinderen met een veeleisende echtgenoot en een drukke baan, tegen 

wie ik vorige week op de bank in de hal van Albert Heijn uitbracht dat ik vaak geen puf had, vond ook 

dat ik niet moest zaniken. Alsof mensen met een overvol bestaan het alleenrecht hebben op gebrek 

aan energie. De laatste tijd houd ik mijn mond, bang om het predicaat klager te krijgen. Soms voel ik 

me een oude vrouw. Ik ben zevenendertig, dat is over de helft van bejaard. 

 In de jaren dat ik werd omringd door familie en collega’s van het transportbedrijf waar ik werkte, 

zocht ik de stilte op door op de bank aan de rand van het bos plaats te nemen met als enige doel 

uitkijken over de weilanden en akkers. Af en toe kwamen mensen naast me zitten. Wanneer ze niet 

het fatsoen hadden te vragen of ik bezwaar had tegen hun aanwezigheid, zat ik me flink te ergeren. 

Onbekenden begonnen steevast over het uitzicht en de omgeving. Dat ze niet wisten dat de Brabantse 

Wal op sommige plaatsen zo hoog was. Het deed ze aan Limburg denken, een héél klein beetje en dan 

alleen de natuur, de dorpjes in Limburg waren veel mooier. En ik maar instemmend knikken en 

glimlachen. Ik durfde niet te vragen of ze alsjeblieft hun kop wilden houden, want zo was ik opgevoed. 

Altijd beleefd zijn. Dan mompelde ik dat ik verderging. Achter een boom bleef ik wachten tot ze waren 

opgekrast, waarna ik in mijn eentje op de bank ging zitten.  

 Tegenwoordig stoor ik me er niet meer aan als iemand in het bos ongevraagd naast me op de bank 

ploft. De pest is dat er voor mijn gevoel nog nauwelijks mensen bij me komen zitten. Waarschijnlijk 

gebeurt het even vaak als vroeger, of even zelden. Als je het grootste deel van de tijd alleen 

doorbrengt, denk je heel anders over de hoeveelheid gezelschap dan wanneer je altijd een hoop volk 

om je heen hebt.  

   

Ik smeer tandpasta op mijn tandenborstel. Voordat ik vanwege mijn studie economie in Rotterdam op 

kamers ging, stonden Micky en ik hier ‘s ochtends naast elkaar. Poetsen, spugen, spoelen, mond 

afvegen. Die door haar bedachte gelijktijdigheid vond ik vroeger ergerlijk. Nu denk ik er graag aan 

terug. Ik grijns tegen mijn spiegelbeeld, een vrouw met donkerblond pluishaar dat tegen haar voor-

hoofd zit geplakt. Zet me in een korenveld en ik kan doorgaan voor een vogelverschrikker.  

 ‘Je bent niet alleen, Kit Klaarhout.’ Als ik mezelf kracht wil inspreken bij een aanval van zelfmede-

lijden of onzekerheid, zeg ik mijn naam hardop als een bezwering. Bij onweer, of wanneer een hond 

op ons af kwam rennen, kon ik Micky altijd geruststellen. Zelf trap ik niet in mijn mooie woorden, hoe 

goed ik mijn best ook doe.  
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 Ik spoel mijn tandenborstel uit, plaats hem in de houder en kijk in mijn gespiegelde ogen. Vandaag 

is een perfecte dag om me te gaan vervelen. 

 

 

Kittedag 
 

Micky kwam de kamer binnengerend in haar oranje jurk met ruches en pompons en sprong naast me 

op de bank. Ze droeg oranje linten in twee ongelijke vlechten en zag eruit als een van die goedkope 

poppen die je op de kermis met touwtje trekken kon winnen. Toen ik haar vanochtend voor de grap 

bedankte omdat ze zich voor mijn veertiende verjaardag had uitgedost, moest ze zo nodig zeggen dat 

ze het voor de koningin had gedaan. Om ons het idee te geven dat hij thuis was, zat pa aan de eettafel 

achter zijn laptop en de gebruikelijke berg papieren. Pa deed hooguit een paar uur aan weekend of 

feestdagen. Zoals ieder jaar op 30 april hees hij vanochtend de vlag in de mast en feliciteerde de 

koningin. Eerder wilde hij me – ook zoals ieder jaar – laten geloven dat hij mijn verjaardag was verge-

ten, zó flauw.  

 Ik pakte een oranje tompouce uit de doos op de tafel, trok de bovenkant eraf en zette mijn tanden 

in de banketvulling. Ik hield meer van slagroomtaartjes, maar zelfs op mijn verjaardag besloot pa – 

jazeker, ieder jaar – dat er oranje tompoucen moesten komen.  

 Micky schopte het oranje vest dat ma speciaal voor vandaag had gebreid van de leuning. ‘Stom 

ding.’ Ze kwam tegenover me staan. ‘We moeten naar de fietsoptocht.’  

 Ik veegde mijn mond af aan de bovenkant van mijn hand. ‘Raap dat vest op, ons ma heeft er weken 

aan gewerkt. Verder moet ik helemaal niets. Wij mogen op onze verjaardag altijd doen wat we leuk 

vinden en met een zesjarige naar de fietsoptocht gaan, is het laatste waar ik zin in heb.’ 

 Ze hing het vest terug over de leuning en sloeg haar armen over elkaar. ‘Wie gaat er dan mee? Ons 

mama is ziek, ons papa zit te werken en de ooms zijn met vakantie. In mijn eentje vind ik er niets aan.’  

 Vanochtend kwam ma even uit bed om me te feliciteren en te zeggen dat ik mijn cadeau zou krijgen, 

zodra ze niet meer scheel keek van de hoofdpijn. Ik wist wat het was. Een nieuwe fiets. Zoals meestal 

wanneer ma hoofdpijn had, zou ze tot laat in de middag op bed blijven liggen met de gordijnen dicht 

en een nat washandje op haar ogen. Tijdens het ontbijt gaf pa me een kus die ergens naast mijn wang 

belandde en stopte me vijfentwintig gulden toe. ‘Gefeliciteerd meisje, koop er iets leuks van.’ Pa stopte 

me vaker geld toe. Voor in mijn spaarvarken. Dan had ik over een paar jaar genoeg om een brommer 

te kopen, of om rijlessen te betalen. Ik had meer dan vijfhonderd gulden. Zodra de ooms terug waren 

zouden ze me meenemen naar de stad om te winkelen. Dat deden ze altijd voor mijn verjaardag. Dan 

trok oom Tom jurken en broeken uit rekken. Wanneer ik hem tante Tom noemde, moest hij zo hard 

lachen dat mensen verschrikt opkeken. Hij trok zich er niets van aan. Vorig jaar kreeg ik rode lak-
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schoenen met hakken van vijf centimeter. Ma had me een college gegeven over dat ik er te jong voor 

was en dat hoge hakken slecht waren voor mijn rug. Ik vond ze sexy. Dit jaar wilde ik in ieder oor twee 

ringetjes laten zetten. Ma had het me verboden. Ze zei dat meer dan een oorbel per oor ordinair was 

en nee, het deed er niet toe dat sommige meisjes op school er twee of meer hadden. Ik was van plan 

het toch te laten doen. Met een beetje geluk had ze het niet in de gaten. En als de gaatjes er eenmaal 

zaten, kon ik ze niet laten dichtstoppen.  

 Ik pakte het knapperige bladerdeeg met de plakkerige oranje fondant en stopte het in mijn mond. 

 ‘Kitt-ieee,’ zeurde Micky, ‘kom nou.’ Ze gaf een schop tegen mijn scheen. 

 ‘Godverdegodver, Micky.’  

 ‘Kitty,’ zei pa net iets te luid om voor meelevend door te gaan. 

 Mijn zusje stond tegenover me. Armen in de zij, voorhoofd gefronst. ‘Jij doet nooit leuke dingen 

met me.’ Met een gespeeld treurig gezicht keerde ze zich naar pa. ‘Papa?’ Ze demonstreerde haar 

zieligste stemmetje. Als ik zo deed blafte pa dat ik me niet moest aanstellen. Ik likte een restje fondant 

van mijn vingers en pakte een tweede tompouce uit de doos. 

 ‘Als jullie moeder zich straks beter voelt, gaan we om zes uur met zijn allen bij Jagersrust eten om 

je verjaardag te vieren.’ Pa draaide zijn gezicht naar mij.‘ Ik weet nu al dat jij vanavond iets vets gaat 

bestellen. Als ik jou was, zou ik die tompouce maar terugleggen. Als je nog dikker wordt, barst je 

binnenkort uit je kleren. Je broek zit nu al te strak.’  

 Ik legde de tompouce terug en trok mijn buik in. Mijn broek knelde. Pa boog zich over zijn laptop. 

‘Dit werk moet af. Ik zou het fijn vinden als je met je zusje naar de fietsoptocht gaat.’ Micky gaf hem 

een kus op zijn wang. Verwend prinsesje. 

 ‘Ik heb afgesproken met Gijs,’ zei ik. Dat Gijs een nieuw fototoestel had waarmee hij stiekem foto’s 

onder rokken wilde maken, en dat ik benieuwd was hoe hij dat ongemerkt voor elkaar dacht te krijgen, 

zei ik er niet bij.  

 ‘En ik dan?’ vroeg Micky. 

 Pa ging rechtop zitten en wierp me De Smoel toe. ‘Je moeder en ik snappen niet wat jij met die Gijs 

de Wild moet. Iedereen ziet toch dat er niets van die knaap terechtkomt? Jij gaat met Micky naar de 

optocht. Is. Dat. Duidelijk?’  

 Micky keek me triomfantelijk aan. Mijn scheen klopte pijnlijk. Ik wreef erover. Het hielp niet. 

 ‘Doet het zeer?’  

 ‘Nee, ik geniet ervan, nou goed? En wat sta je hier nog te wachten? Trek je vest aan en ga je fiets 

pakken.’  

 ‘Gaan we straks naar de braderie?’ Ze wreef in haar handen alsof niets haar nog tegen kon houden 

om er een leuke dag van te maken. 
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 Ik duwde haar naar buiten. ‘Vraag maar aan Myrthe of ze meegaat. En waag het niet om bij ons pa 

te gaan klagen want dan knip ik op een nacht je staarten af.’ 

 Ze stak haar tong tegen me uit.  

 ‘Doe je vest dicht, het waait.’ 

 Het was duwen en trekken met zo veel mensen die de fanfare en de stoet van opgedofte kinderen 

en versierde fietsen wilden of moesten zien. Ik zette Micky af bij haar school.  

 ‘Je blijft wel om naar me te kijken hè? Anders ziet helemaal niemand me.’ 

 ‘Het hele dorp staat langs de weg.’ 

 ‘Dat telt niet. Alsjeblieft? Anders voel ik me zó alleen.’ 

 ‘Ik zou bijna medelijden met je krijgen.’ 

 Myrthe kwam op ons afgerend. Ik vroeg haar moeder of Micky na afloop bij hen mocht blijven. De 

vrouw zei hoe prachtig Micky haar fiets had versierd. Het enige wat mijn zusje had gedaan, was mij 

slingers en plakband aangeven. Als ze het alleen had moeten doen, waren we nu nog niet klaar 

geweest. De kinderen stapten op hun fiets. Een jongetje dat aan zijn gestuntel te zien net had leren 

fietsen, reed meteen een haag van hulst in. Blèrend kwam hij tevoorschijn, zijn handen en gezicht 

onder de schrammen. Een meisje huilde om haar moeder die op een paar meter afstand stond. Micky 

keek om zich heen, kin in de lucht, glimlach uit een tandpastareclame, alsof zij de reden van de optocht 

was. Op de hoek van de straat ging ik achter mevrouw Van Balen en mevrouw Vader staan. Mijn voeten 

wankelden en mopperden dat ze van de hakken van die lakschoenen af wilden. De schoenen zaten 

goed, maar liepen voor geen meter. Twee keer eerder had ik ze gedragen. Ze gaven me het gevoel dat 

ik volwassen en vrouwelijk was en daarom moest ik ze een derde kans geven voordat ik ze stiekem in 

de zak voor tweedehandskleding en -schoenen liet verdwijnen. Ik kon ma’s woorden al bijna horen. Ik 

zei toch dat die hakken te hoog waren? Micky moest nu snel langskomen, want ik kreeg zere hielen en 

wilde naar Gijs. Als ze me niet zag, zou ze het straks tegen pa zeggen en kreeg ik de volle laag over hoe 

egoïstisch ik was. Tussen de vrouwen door had ik een goede doorkijk op het kruispunt. Rijen kinder-

fietsen met slingers in het rood, wit en blauw reden uit voor de fanfare. Micky kwam slingerend 

aangefietst en zwaaide, nee wuifde, naar niemand in het bijzonder. Ik riep haar naam als bewijs dat ik 

er stond. Ze keek me kort en stralend aan, te druk met genieten van de aandacht die ze van alle kanten 

kreeg. Ze zou het op Prinsjesdag goed doen in de gouden koets. Ik zocht naar de snelste ontsnappings-

route.  

 ‘Wat is Micky Klaarhout een prachtig jong,’ hoorde ik mevrouw Vader zeggen net voordat ik me om 

wilde draaien. ‘Net een fotomodel.’ 

 ‘Dat kunnen we van Kitty niet zeggen, dat is net een big,’ zei mevrouw Van Balen op samenzweer-

derige toon, maar wel zo onbeschoft luid dat iedereen in een straal van tien meter het moest hebben 
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gehoord. Niemand keek haar verontwaardigd aan, of zei dat ik helemaal niet op een varken leek. Ik 

wurmde me een weg door de menigte en probeerde de knikker in mijn keel weg te slikken.  

 

Twee jaar geleden zat ik in de brugklas. De twee grootste pestkoppen van de school wisten me vanaf 

het begin van het schooljaar te vinden, alsof er een lichtgevende pijl boven mijn hoofd hing. Meestal 

bleef het bij uitschelden. Hun favoriete koosnaam was biggenkop. Op een dag hadden ze me in de 

fietsenstalling een zet gegeven en was ik met mijn gezicht op het stuur van mijn fiets gevallen. Bij 

thuiskomst had ik een zere kaak en een neus vol opgedroogde bloedvlekken. Pa was vroeg thuis en zat 

op de bank met in de ene hand een sigaret en in de andere een vol glas rode wijn. Hij nam een slok, 

gevolgd door een gelukzalig ‘ah.’ De enige keren dat ik hem ontspannen zag, was wanneer hij de 

allereerste slok nam. Hij sloeg de krant open. Ma kwam binnen en maakte een pirouette in een nieuwe 

jurk. Ma kocht iedere maand iets. Haar kasten puilden uit. Meestal droeg ze iets drie of vier keer, 

daarna was de kleding voor haar over de houdbaarheidsdatum heen. Toen ze een keer aan het 

opruimen was, kwam ze met een trui aanzetten die jaren ongedragen in de kast had gelegen met het 

prijskaartje er nog aan.  

 ‘Zien jullie niets aan me?’ Ze draaide nog een rondje.  

 ‘Prachtig,’ zei pa van achter de krant. Sigarettenrook kringelde naar het plafond.  

 Ma’s gezicht betrok. ‘Je kijkt niet eens. Ik kan hier in mijn blote gat rondlopen en dan heb je nog 

niets in de gaten.’ 

 ‘Liever niet,’ zei pa.  

 Ik snapte niet waarom ma met hem was getrouwd. Er hing altijd een soort van kilte tussen hen in. 

Soms konden ze allebei een eind weg praten over twee verschillende onderwerpen zonder naar elkaar 

te luisteren. Als er kampioenschappen onsamenhangendheid bestonden, zouden zij in de prijzen 

vallen. Meestal was het glashelder wat ze zeiden. Dan noemde pa haar een dunne spriet of zei hij dat 

ze O-benen had of een lelijke kop. Ma was niet de enige die het te verduren kreeg. Elke keer dat hij mij 

ma’s eerste probeersel noemde dat niet helemaal goed uit de verf was gekomen, ging ik een beetje 

dood. Met Micky had ze pas echt puik werk afgeleverd, zei hij.  

 Ma had het figuur van een getailleerde breinaald. De jurk was van een kleur geel waar je scheel van 

ging kijken. ‘Hij staat je echt heel goed,’ zei ik. Soms hoefde je alleen om bestwil te liegen om een ander 

een beetje geluksgevoel te geven.    

 ‘Wat heb jij gedaan?’ vroeg ma. ‘Waren het meisjes uit het dorp? Dan zal ik wel een keer met hun 

moeders praten.’ 

 ‘Is het weer zover?’ Pa legde zijn krant neer. ‘Je bent twaalf. Hoog tijd dat je voor jezelf leert 

opkomen.’ 
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‘Hoi Kittekat,’ zei Gijs toen ik zijn kamer binnenkwam. De ruimte was even klein als ma’s inloopkast. 

Zijn bureau stond aan het voeteneind van het bed. Tussen de muur en de bureaustoel was nauwelijks 

ruimte. Dat was ook niet nodig, want Gijs maakte zijn huiswerk – als hij het al deed – op zijn bed. De 

stoel zag er ongebruikt uit. Een kast paste niet in de kamer, die had een plaats op de overloop. Gijs 

stond een beetje beteuterd bij het raam. ‘Ik blijf voor de tweede keer zitten en nou moet ik volgend 

jaar naar de mavo.’  

 ‘Als je nooit huiswerk maakt, kun je daar natuurlijk op wachten.’ Hij was op het vwo begonnen en 

in het derde jaar afgezakt naar de havo. Dom was hij niet. Alleen lui. We gingen over de vensterbank 

hangen en keken de straat in. Snippers oranje papier waaiden in het rond. Iemand raapte een 

mannenschoen op en legde hem op een muurtje. Dat snapte ik niet. Hoe kon je een schoen verliezen 

zonder dat je er erg in had? Kwam je daar thuis achter als je ze allebei uit wilde trekken en je er ineens 

een miste?  

 ‘Ons pa zegt dat ik in de frituur kan komen werken.’ Hij ging met zijn handen door zijn krullen. Ik 

wilde dat ik dat bij hem durfde te doen. ‘Bas en Timor zien me niet meer staan.’  

 Ik zette een stap achteruit, ging op het bed zitten en trok mijn schoenen uit. Precies waar ik bang 

voor was. Een blaar op allebei mijn hielen. De pantysokjes plakten aan mijn vel. Gijs keerde zich naar 

me toe. Tot een paar maanden geleden was ik de langste van ons twee. Gijs was altijd een beetje aan 

de lelijke kant met zijn bolle lijf en scheve tanden. Sinds hij op rugby zat en de tandarts zijn gebit onder 

handen had genomen, was er iets heel aantrekkelijks uitgekomen. Hij rook lekker. Niet naar deodorant 

of zeep, maar naar zichzelf. 

 ‘Bas en Timor zijn een stelletje gymnasiumkakkers. Die worden later net zo belust op geld en macht 

als hun vader en mijn pa.’ In één ruk trok ik de pantysokjes los van de natte blaren. Tranen sprongen 

in mijn ogen. Uit mijn broekzak haalde ik de twee pleisters die ik vanochtend voor de zekerheid bij me 

had gestopt en plakte ze op mijn hielen. 

 ‘Een stelletje gymnasiumkakkers,’ herhaalde Gijs mijn woorden. ‘Jij zit toch ook op het gymnasium?’  

 ‘Ik ben geen kakker.’ Ik liet me achterovervallen en stuiterde met mijn hoofd op de harde matras. 

‘Vind jij me lelijk?’ 

 ‘Wat is dat voor een stomme vraag?’  

 ‘Heb je mij al eens goed bekeken? Echt goed, bedoel ik? Lijk ik op een big?’ 

 ‘Hoe kom je daar nou bij?’ 

 ‘Dat zei mevrouw Van Balen daarstraks.’ 

 Hij wreef over zijn kin. Zijn ogen gleden over mijn gezicht. ‘Kittekat, dat stomme wijf is zelf zo lelijk 

als een oude zeug.’ Lachend dook hij naast me op het bed. Ik werd gelanceerd en botste met mijn heup 

tegen zijn bovenbeen. ‘Je bent een toffe meid.’ Hij stompte tegen mijn schouder. Waarom waren 
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jongens altijd zo hardhandig? We lagen naast elkaar en ik wist niet wat ik moest zeggen of doen. Ik 

wist alleen dat ik hier de hele dag wilde blijven liggen, zo tegen elkaar aan.  

 ‘Jij wordt echt nooit een kakker,’ zei Gijs. 

 Ik voelde een grijns over mijn gezicht trekken. Een kakker kon ik niet worden. Alleen meisjes met 

lange benen en regelmatige gelaatstrekken kregen toegang tot het elitegroepje van kakkers. Ik had 

korte benen. Mijn ogen stonden scheef. En mijn gezicht was zo onregelmatig dat je je ging afvragen of 

ik er daardoor grappig uitzag of juist triest. 

 Tot Micky’s geboorte stond ik niet stil bij mijn uiterlijke tekortkomingen. Misschien kwam het 

omdat ik te jong was. Of omdat de onregelmatigheden zich langzaam ontwikkelden, net als mijn 

borsten. Toen Micky er eenmaal was, werd het duidelijk dat ik wat schoonheid betrof aan het kortste 

eind had getrokken. Zo klein als ze was, had ze feilloos door dat ze alleen maar een lachje hoefde op 

te zetten om ervoor te zorgen dat niemand haar kon weerstaan. Bij de slager: wil je een worstje Micky? 

Terwijl ik ernaast stond. Hallo, dacht de slager dat ik vegetariër was geworden? Op de kermis kreeg ze 

gratis rondjes in de draaimolen. Al vanaf dat ze een paar maanden oud was en ik naast ma achter de 

wagen liep, bogen vrouwen zich voorover en knepen in Micky’s wangen. Ik vroeg me af waarom ze dat 

deden. Was het om te voelen of ze echt was? Wat een pláátje, riepen ze uit. Toen ik zo klein was kreeg 

ik waarschijnlijk te horen dat ik lief was, want dat zeg je als je met je snufferd boven een kinderwagen 

met een lelijke baby hangt. En dan lieg je niet, want alle baby’s zijn lief, ook de minder goed gelukte.  

 ‘Natuurlijk ben jij ook mooi,’ zei ma toen ik een keer mijn hoofd wegdraaide in de hoop dat niemand 

zag dat ik op het punt stond in huilen uit te barsten. Ik voelde haar medelijden en liefde, maar miste 

overtuiging in haar stem.  

 ‘Je doet ook niet als een kakker,’ zei Gijs. ‘Jij bent aardig. Aardiger dan Stella.’  

 Hij wist me altijd uit de op de loer liggende onweersbui in mijn hoofd te trekken.  

 Stella was een echte kakker. Een opperkakker met wie iedereen bevriend wilde zijn. Ze was het 

mooiste meisje van de klas – wat zeg ik, van de school – en dat wist ze heel goed. Lang lichtbruin haar, 

blauwe ogen, een symmetrisch gezicht. Zij was mijn beste vriendin, ik een kennis van haar. Een enkele 

keer – waarom wist ik niet – had ik het gevoel dat ze me alleen om zich heen verdroeg omdat ze niet 

in haar eentje naar school wilde fietsen. 

 Gijs pakte het fototoestel met de enorme telelens en hing hem over zijn schouder. ‘En nu gaan we 

foto’s maken. Ik ken iemand die foto’s van vrijende stelletjes en tieten en kutjes maakt en verkoopt. 

Dat verdient lekker. Ga ik ook doen.’ Hij greep naar zijn kruis, net zoals Michael Jackson in zijn 

videoclips. 

 ‘Ik dacht dat jij alleen onder rokken wilde fotograferen?’ 

 ‘Saai. Over een paar jaar wil ik een beroemde fotograaf zijn. Dan is digitale fotografie helemaal hot. 

Nu zijn ze niet zo goed, maar tegen die tijd wil ik ook zo’n camera. Dan hoor ik er helemaal bij.’ 
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 Daar gingen we weer. 

 ‘Of ik word regisseur van speelfilms. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika.’ 

 Ik fantaseerde dat we samen over de rode loper liepen om naar binnen te gaan voor de uitreiking 

van de Oscars. Gijs was genomineerd met zijn kaskraker van een film. Ik droeg een jurk van Versace en 

was zwanger van ons eerste kind. Een meisje dat ik Victoria zou noemen. Of een jongen, met de naam 

Olivier. 

 Op straat ramde een verdwaalde elleboog tegen mijn oor me uit de dagdroom. We wrongen ons 

door slenterende mensenmassa’s en liepen langs kleedjes met afgedankte vazen, tweedehandsboeken 

en gebruikt kinderspeelgoed. Radio’s stonden keihard aan, een jongen speelde viool op beginners-

niveau, maar wel toonvast, terwijl een paar meter verder twee meisjes een liedje van ABBA zongen. 

Het jampotje aan hun voeten zat halfvol kleingeld.  

 Micky en ik mochten niet meedoen aan de vrijmarkt. Onze uitgediende spullen leverde ma in bij 

een vrouw die ze aan armlastigen gaf, zoals ze mensen met een minimuminkomen noemde. Een 

andere manier voor ons om die dag aan geld te komen was er niet. We bespeelden geen instrument 

en in het openbaar zingen durfden we niet. Pa en ma bleven sowieso weg van jaarmarkten of brade-

rieën in het dorp. Ma omdat ze niet tegen drukte kon, pa omdat hij vanwege zijn baan openbare 

vertoningen het liefst zoveel mogelijk vermeed. Voor je het wist begonnen ze over hun hypotheek, zei 

hij.  

 Gijs klemde het fototoestel tegen zijn borst. Op de stoep voor de ingang van de frituur zaten 

mensen aan metalen tafels waar zonlicht vanaf vonkte. Als je ernaar keek, werd je bijna verblind. Vanaf 

de overkant van de straat waaide een wervelwind lege puntzakken met restanten mayonaise of 

ketchup in rondjes omhoog. Ze werden uit de afvalbakken gezogen en belandden tussen de tafeltjes. 

Er was geen zitplaats vrij. Ook binnen was het tjokvol. De deur stond open, een gordijn van kleurige 

plastic stroken hield vliegen buiten. De zon viel op een rij ingelijste dorpsaanzichten aan de muur. De 

foto’s dateerden uit het begin van de twintigste eeuw, toen op de plaats van de frituur een statig 

herenhuis stond en vrouwen witte mutsen met kolossale flappen droegen en lange zwarte jurken. 

Door de ruit zag ik Gijs’ moeder de ene na de andere puntzak vullen. Haar gezicht was rood. Vader De 

Wild stond met zijn rug naar ons toe friet vanuit het vet in een aluminium bak te scheppen. Ze hadden 

een meisje uit het dorp ingehuurd om schepijs te verkopen uit de kast met bakken die langs een van 

de muren stond. Cafetaria De Wild was een begrip in de omgeving. De friet was vers en goudgeel van 

kleur, moeder De Wild viste te bruin gebakken stukjes eruit. Zes dagen per week was de zaak open. 

Het leven van mevrouw en meneer De Wild was een estafette van het huishouden doen, werken, 

koken, voor de tv kruipen en naar bed gaan. Gijs en Melissa haalden boodschappen. In de frituur was 

alles gepoetst en gedweild. Als ik bij hun thuis kwam, kneep ik soms mijn neus dicht. Waar het bij ons 

thuis naar sigarettenrook stonk, hing in de woonkamer van de familie De Wild de geur van frituurvet 
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en wasmiddel. Er stond altijd wel ergens een wasmand met nog te strijken schorten met het logo van 

de frituur. Op de piano, waar nooit iemand op speelde, lagen stapels kranten en tijdschriften. Aan het 

plafond boven de open haard hingen zwarte stofdraden.  

 ‘Hoe ga je het aanpakken, dat fotograferen?’ Gijs had natuurlijk een grapje gemaakt met zijn 

stomme opmerking over tieten en kutjes. Echt iets voor hem. 

 ‘Geen idee.’  

 Ik zwaaide naar zijn ouders. Ze hadden het te druk om me op te merken. We liepen naar het parkje 

op de grens. Vier langharige jongens stonden op een podium klaar om te spelen. Ze kwamen uit één 

boerengezin, oefenden iedere week en traden al een jaar of drie met weinig succes op. Om het podium 

stonden tafeltjes, aan de zijkant een biertap van Heineken.  

 ‘Ik denk niet dat je hier ongezien kunt fotograferen.’  

 Gijs hoorde me niet of deed alsof, hij had een onbekend stelletje in het vizier, dat het portaal van 

de kerk inschoot. Gijs kon geen twee dingen tegelijk doen, zelfs niet luisteren en kijken. ‘Die gaan daar 

vast niet zitten bidden,’ zei hij. ‘Kom mee.’ Hij peuterde kauwgum uit een pakje en stopte het in zijn 

mond. ‘Schoenen uit,’ zei hij bij de kerkdeur, ‘die maken te veel herrie.’  

 Achter hem aan liep ik naar binnen met in iedere hand een schoen. De tegels voelden aangenaam 

koel aan mijn brandende voetzolen. In het portaal was het schemerig. De jongen en het meisje 

verdwenen in de Mariakapel. Op het podium in het parkje barstten de vier boerenzonen los in een 

hoop klanken waarin geen melodie viel te herkennen. We slopen door de zijgang met grafstenen waar 

vroeger de rijken onder lagen te stinken. Nu rook het in de kerk naar wierook en brandende kaarsen. 

Bij een pilaar hielden we in. De jongen en het meisje stonden naast het Mariabeeld uit het zicht van 

binnenkomende mensen. 

 Buiten zette de gitarist een geslaagde gitaarriff in. Het wekelijkse oefenen leverde eindelijk iets op. 

Gijs hield zijn fototoestel in de aanslag. De jongen drukte het meisje tegen de muur en kuste haar. Ik 

keek naar Gijs. Hij had volle lippen waarmee hij vast goed kon zoenen. Ik had nog nooit met iemand 

gezoend. Stella wel. Met minstens tien jongens, zei ze onlangs. Niet mond op mond, nee, tong tegen 

tong. Andermans speeksel in je mond. Ik werd bijna misselijk bij de gedachte. Tot daarstraks op het 

bed, dicht tegen Gijs aan. Met hem wilde ik zoenen. Ik hoopte dat het zo fijn was als Stella beweerde. 

Voordat het tot zoenen kwam, ging er soms heel wat tijd en versieren aan vooraf, zei ze. Jongens waren 

vaak verlegen, of ze hadden niet in de gaten wanneer een meisje hen leuk vond. Dan moest je ze een 

handje helpen. Ik durfde niet te vragen op welke manier. Dan zou ze me vast uitlachen en zeggen dat 

ik nog een klein kind was. 

 Van verlegenheid had de jongen in de Mariakapel geen last. Hij trok de rok van het meisje omhoog 

en verdween met zijn hand in haar slipje. Gijs draaide aan de lens en drukte een paar keer af. Het 

kabaal van de vier broers overstemde het klikken van zijn toestel.  
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 Voor het eerst vielen Gijs’ handen me op. Stevig, met lange dikke vingers die te groot leken voor de 

kleine knopjes op zijn camera. Een laatste gitaaruithaal en het liedje was klaar. Vanuit de kapel klonk 

het schuifelen van voeten. Het meisje sloeg een been om dat van de jongen. Op zijn beurt wreef hij 

zijn kruis tegen dat van haar. Zijn heup stootte tegen de lelies in de vaas naast hem. De witte bloemen 

wiegden mee op de maat van de beweging. Hij trok haar slipje naar beneden, zette een stap achteruit 

en ritste zijn broek open. Zijn lul sprong tevoorschijn. Ik kreeg een vreemd gevoel in mijn onderbuik. 

Warm en borrelend. Dit was de eerste keer dat ik een lul in het echt zag, ook al was het op meters 

afstand. Stella en ik hadden wel eens seksboekjes in het parkje gevonden. Nu gebeurde het live voor 

mijn neus, dat was heel wat anders. Gijs leunde met zijn schouder tegen de pilaar en tuurde met een 

oog door de camera. Het andere hield hij dichtgeknepen. Zou hij dat borrelende gevoel ook hebben?  

 De boerenzonen begonnen weer, iets van Led Zeppelin dit keer. Aan het gehannes te zien was de 

jongen bezig zijn lul bij het meisje naar binnen te proppen. Ik zuchtte en verslikte me in mijn eigen 

speeksel. Uit alle macht probeerde ik een hoestbui tegen te houden. Gijs schopte tegen mijn 

scheenbeen. Harder en vooral pijnlijker dan Micky vanochtend.  

 ‘Au.’ 

 ‘Stil.’  

 Ik wees naar de deur en trippelde naar de portiek met een van de schoenen voor mijn mond. 

Halverwege kon ik me niet langer inhouden en barste uit in een hoestbui. Ik rende naar buiten en 

verborg me achter een dikke boomstam. Even later liepen de jongen en het meisje langs me zonder 

om zich heen te kijken. Het meisje giechelde.  

 Gijs kwam op me af. ‘Moest dat nou?’  

 ‘Ik deed het echt niet expres.’ 

 ‘Nou ja, ik heb een paar foto’s gemaakt. Ook eentje van zijn vingers in haar kut. Al zie je daar niet 

veel van.’ 

 ‘Nou alleen nog tieten.’ 

 ‘Die heb ik gisteren van ons Melissa gemaakt toen zij en Pieter lagen te flikflooien. Ze hadden me 

niet eens in de gaten. Ik zou zo bij de Story kunnen gaan werken.’ 

 ‘Bij de Playboy zal je bedoelen. Maak jij blootfoto’s van je eigen zus?’ 

 ‘Van zoveel mogelijk stelletjes. Ik weet precies waar ik ze in het bos kan vinden. Geld is geld. Ik ben 

aan het sparen voor een scooter.’  


