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It’s a glow-in-the-dark compass ring.
So you don’t get lost.

uit: Big (Penny Marshall, 1988)

Here I was born and there I died.
It was only a moment for you, you took no notice.

uit: Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)



PROLOOG

Een jaar geleden
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Wat ze vond, vroeg Elfriede. Er trilde opwinding in haar 
stem. Ze stak haar handen uit en wilde de ketting bij Meis 
omdoen. Een diamant. Een diamant zo groot als een pink
nagel, helder fonkelend tegen de crèmekleurige voering 
van het karakteristieke doosje van juwelier Lyppens. Een 
fucking diamant. 
 Meis had naar haar cadeautje uitgekeken. Elfriede had 
genoeg hints gegeven – bewust of onbewust – om Meis te 
doen vermoeden dat ze iets speciaals zou krijgen. Het zou 
een Moment worden, een Cadeautje. Het zou Iets Beteke
nen, dacht Meis, zoals cadeautjes in films Iets Betekenen. 
Maar nu het moment er was, voelde het niet speciaal; niks 
geen Moment. De pudding die er in de vorm zo spectacu
lair had uitgezien zakte in en leek nergens naar.
 ‘Wat vind je, Meis?’ Meis keek naar de diamant. Ze keek 
naar de geslepen hoekjes die het licht vingen wanneer ze het 
doosje voorzichtig bewoog. Ze keek naar het warme, gerust
stellende geel van het gouden kettinkje. Naar de ovale slui
ting van het hangertje; de meest klassieke, de meest vrouwe
lijke van alle vormen. De structuur van het leren doosje; hoe 
die voelde onder haar vingertoppen. De zachte stof waarop 
de diamant lag. De spanning op de sluiting van de ketting. 
Ze vond dit het mooiste ding dat ze ooit had gezien. 
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 ‘Ik vind dit het mooiste ding dat ik ooit heb gezien,’ zei 
ze.
 ‘Ha,’ zei Elfriede, ze was opgelucht. Nu stond ze achter 
haar. Ze zei: ‘Kom, ik doe ’m bij je om.’
 ‘Nee nee,’ zei Meis, ‘dat staat niet. Ik heb een col aan.’ 
Ze wees op haar zwarte truitje.
 Peervorming had Elfriede de diamant genoemd. Traan
vormig, dacht Meis. Het mooiste ding dat ik ooit heb ge
zien, had ze gezegd. Maar ze bedoelde: té mooi. Ze bedoel
de: een té mooi ding voor mij.
 ‘Wat doe je flauw,’ zei Elfriede geërgerd. Ze griste het 
doosje uit Meis’ handen. 
 ‘Ik wil ’m bewaren,’ protesteerde Meis opnieuw. ‘Voor 
een speciale gelegenheid.’
 ‘Ja hoor,’ zei Elfriede. ‘Je bent jarig. Specialer wordt het 
niet.’ Ze tilde de diamant aan de ketting uit het doosje. 
 ‘Ja, dit is niks,’ zei ze toen ze de ketting over Meis’ col 
probeerde te doen.
 ‘Zei ik toch,’ zei Meis.
 ‘Je trekt maar wat anders aan.’ Elfriede was streng.
 Meis trok de coltrui over haar hoofd, eronder droeg ze 
een zwart hemdje. Ze wierp een snelle blik in de spiegel: 
rood hoofd en statisch haar. Ze draaide haar rug naar El
friede. Ze tilde haar lange, zware haren op, maakte er een 
prop van. Elfriede deed haar voorzichtig de ketting om. 
De diamant stuiterde tegen haar borstbeen, een paar ha
ren kriebelden in haar warme nek. Elfriedes koude handen 
steunden tegen haar rug terwijl ze het slotje vastmaakte. 
Ze draaide Meis aan haar schouders naar zich toe. ‘Knappe 
vrouw. Kijk maar.’ 
 Meis draaide zich naar de spiegel. Ze keek niet naar 
zichzelf, ze keek naar Elfriede.
 Elfriede was niet veranderd sinds ze op de basisschool 
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zaten, haar figuur – klein, smalle schouders, rechte heupen 
– was niet veel vrouwelijker geworden. En toch was ze het: 
ontegenzeggelijk vrouwelijk. Met een hartvormig gezicht 
en grote, door lange wimpers omringde ogen – de karakte
ristieken van een poppengezicht. Smal postuur en een gro
te bos bruine krullen, die pluist boven op haar hoofd. Een 
karikatuur van Elfriede tekent zichzelf.
 ‘Gaan we proosten?’ Elfriede liep naar de koelkast en 
opende de kleine vriezer bovenin. Meis zocht in het keu
kenkastje naar geschikte glazen. Ze hield twee limonade
glaasjes op, Elfriede knikte goedkeurend en schonk in. 
Haar vingertoppen lieten donkere vlekken achter op de be
vroren fles. Dat van de jenever had zij bedacht. Dit hele ver
jaardagsgebeuren was haar idee geweest. Elfriede was van 
de organisatie, Meis deed mee. Leuk mee, dacht ze – ze 
deed leuk mee.
 ‘Ik wens je…’ Er trok een rimpel in Elfriedes voorhoofd. 
Het was een staand feestje, ze stonden in de open keuken 
die de woonkamer aan de slaapkamer verbond. Meis hield 
haar glaasje in de lucht en wachtte het einde van de zin  
af.
 ‘… een grote mond. Ik wens je een grote mond toe.’

De kroeg zat in een smalle straat tussen de grachten. Het 
was Elfriedes favoriete kroeg; Meis had er geen. Ze hingen 
hun jassen aan de kapstok achterin. Het was rustig, voor
alsnog had ze Elfriede voor zichzelf.
 ‘Ik open een rekening voor je.’ Elfriede nam het voor
touw, Meis knikte. ‘En ik bestel alvast wat worst en kaas.’ 
Ze zei het meer tegen zichzelf.
 De gasten druppelden binnen, sneller dan Meis had ge
wild. Het waren Elfriedes vrienden; Meis had er geen.
 ‘Hai,’ zeiden de vrienden van Elfriede. Kennissen. Vage 
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bekenden. Vrienden van. Ze gaven haar drie kussen en een 
cadeau.
 ‘Gefeliciteerd wijffie.’ Vrouw, schat, lieverd. Of ze zich 
jarig voelde. Meis dacht: ja, enorm.
 ‘Dank je wel.’ Daarna zocht ze naar nieuwe woorden, 
een ‘hoe gaat het?’ lag klaar op de tong. De Vaag Bekenden 
liepen door, zeiden andere Vaag Bekenden gedag.
 Elfriede kirde, kuste, wees op bar en kapstok. Meis gaf 
zich intussen een houding. Dat ze jarig was, dacht ze, kon 
je niet per se ziendatwaszij. Iedereen zag er jariger uit 
dan zij. De jongens praatten luid en klopten elkaar op de 
rug. De meisjes lachten hoog en meisjesachtig. Ze droegen 
jurken met wijde rokken, bungelende oorbellen onder hun 
opgestoken haar. Hun lippen gestift, hun hakken hoog, 
hun gympen neon. Meis droeg een jeans en een zwart vest 
over haar hemdje. Geen makeup, haren achter de oren, 
platte veterschoenen. Het enige jarige aan haar was die 
fuck ing diamant, die glom in het gedimde licht van de brui
ne kroeg.

Een fles wodka. Een dik boek over een kunstenaar van 
wie ze nog nooit had gehoord. (Het omslag – de onscher
pe omtrek van een vrouw in een witte nachtjapon – kwam 
haar vaag bekend voor.) Een zwart opschrijfboekje. Een 
boek over films (Movies You Must See). Nog een boek over 
films (Scenes that Told the Story). Buitenlands speciaalbier. 
(Ze hield niet van buitenlands speciaalbier.) Meis had alle 
cadeautjes uitgepakt en met de cadeaupapiertjes in een Al
bert Heijntas opgeborgen. Ze zocht onder haar stoel naar 
haar bier. Het glas was halfleeg, de schuimkraag afgezakt. 
Haar ogen zochten Elfriede, die stond achter in het café en 
praatte met Zwart Jurkje. Het was een geanimeerd gesprek: 
Elfriedes mond maakte ronde O’s en A’s, haar ogen waren 
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groot en vrolijk. De lach was nog niet af maar lag klaar om 
weg te geven.
 Om Meis heen vlochten flarden van gespreken zich in 
elkaar. Ze draaide zich naar links en nam een luisterhou
ding aan: ogen samengeknepen, elleboog op knie, hand 
onder kin.
 ‘Retroretro is dat,’ zei Grote Oorbellen.
 ‘Watte?’ reageerde Kraagje.
 ‘Retroretro, je weet wel. Dat je met je sixtiespakje niet 
verwijst naar de sixties maar naar eind nineties, toen retro 
nog gewoon retro was.’
 ‘Ooow. Retroretro, ik snap ’m.’
 Haar blik dwaalde af. Elfriede stond nu aan de bar, één 
voet op de reling: een stoere houding die bij haar paste. 
Deze vrouw, met wie Meis zich verbonden voelde zoals ze 
zich met niemand anders verbonden voelde, leek ver weg, 
soft focus.
 Meis draaide zich naar rechts.
 ‘Als fotograaf stelt ze natuurlijk niets voor,’ zei Paarse 
Lippenstift. ‘Maar als méns is ze een enorm goede kunste
naar.’ Meis maakte spleetjes van haar ogen en knikte.
 ‘Het heeft ook wel wat van een jonge Aaf Ankersmit,’ 
voegde Wit Overhemd eraan toe. ‘Maar dan zonder de iro
nie.’
 ‘Ironíé!’ zei Zichtbare Beha. ‘Laat me niet lachen!’
 Meis zocht in de Albert Heijntas die naast haar stond. 
Ze vond de harde punt van het grote boek dat ze had ge
kregen. Ze trok het een stukje uit de tas: aaf ankersmit 
stond er in witte letters op.
 ‘En?’ Meis voelde een paar warme handen op haar 
schouders. ‘Voel je je een beetje jarig?’ Ze herkende de stem 
niet. Ze wilde zich omdraaien om te zien wie het was, maar 
iets weerhield haar – de nabijheid van de Vaag Bekende, de 
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warmte van haar lijf, het feit dat zij stond en Meis zat, een 
vage lichaamsgeur.
 ‘Ja hoor,’ zei Meis zacht. ‘Hartstikke jarig.’
 De handen wreven over haar bovenarmen. ‘Fijn meid.’ 
Wijffie, lieverd, dame.
 Ze wist aan de armen te ontkomen. Ze werkte zich met 
moeite de kring uit. Stoelen moesten er voor aan de kant, 
de Vaag Bekenden keken verstoord op van hun gesprek. Ze 
voelde een steek toen ze in Elfriedes gezicht keek. Een steek 
van opluchting, dacht ze.
 Elfriede glimlachte: ‘Hee.’ De camera zoomde in.
 Meis glimlachte ook: ‘Hee.’ In het totaalshot had het 
nog wel wat geleken.
 ‘Vind je het leuk?’ Elfriede maakte het haar makkelijk: 
ze hoefde alleen maar te knikken om te liegen. Vraag niet of 
ik me jarig voel.
 ‘Shotje doen?’ vroeg Elfriede. Meis schudde haar hoofd. 
Elfriede keek naar haar borst. Ze raakte de diamant even 
aan. Vraag niet of ik me jarig voel.
 ‘Voel je je een beetje jarig?’ In closeup zag je pas het ge
brek aan samenhang. 
 Terwijl Elfriede vanuit wandeltempo in een sprintrit
me terecht was gekomen, ging Meis van slenteren naar stil
stand. Een baantje werd een carrière, een crush werd lief
de, een paar losse kennissen werden een vriendengroep. 
El friede was in de ruime zolderruimte van een woongroep 
getrokken, met grote ramen aan de voorkant van het huis 
en uitzicht op de tuin achter. Meis had hetzelfde baantje, 
hetzelfde huis. Haar sociale leven groeide niet, het slonk. 
Buiten het kijken van films had ze geen hobby’s. Ze lustte 
geen buitenlands speciaalbier. Ze ging niet uit, ze ontmoet
te geen mensen.
 ‘Wat voor shotje dacht je?’ vroeg Meis.
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 ‘Ha,’ zei Elfriede. ‘Er is er één jarig, hoor.’ Ze dacht even 
na. ‘Shotje wodka doen?’ Meis knikte.
 Op het shotje volgde nog een shotje. Elfriede werd aan
gesproken, gedag gezegd, even aangeraakt. De kring ach
ter hen viel in duo’s en trio’s uiteen. Groepjes rokers be
wogen zich van binnen naar buiten en terug. De alcohol 
maakte Meis’ lijf slap en licht. Ze leunde tegen de houten 
lambrisering. Ze bestudeerde de praters. Het waren pra
ters, allemaal: Elfriede voorop. Meis niet, zij was een kijker.
 ‘En?’ vroeg Zichtbare Beha. Zij, de kijker, bestudeerde 
haar gezicht: dikke uitstekende onderlip en grote voortan
den ter compensatie. ‘Wat heb je van Elfriede gekregen?’
 Meis proestte bij wijze van een lach, dat kwam door de 
shotjes. Ze wees op haar borst: ‘Deze.’
 ‘Jeetje.’ Zichtbare Beha boog voorover. Haar dikke on
derlip maakte zich los van haar bovenlip en viel open. ‘Je 
mag wel in je handjes knijpen. Met zo’n bestie.’
 Meis had een gedachte. Dit is het, dacht ze: het Mo
ment. En dwars door die gedachte heen dacht ze nog iets 
anders. Ze had geen bestek om tegen haar glas te tikken, 
maar ze gebruikte haar mond om het geluid na te bootsen. 
Dat ze ook best een prater kon zijn, dacht ze.
 ‘Ting! Ting! Ting!’ Meis hief haar bierglas met trillende 
hand: ‘Ting! Ting! Ting!’
 De Vaag Bekenden draaiden hun gezichten naar haar 
toe. Gesprekken verstomden halverwege een zin, mon
den bleven geluidloos openstaan. Ze forceerde een veront
schuldigende glimlach, her en der werd de glimlach beant
woord. Elfriede stond met haar rug tegen de bar geleund, 
het pluizige haar op haar hoofd fel verlicht door de lampen 
erboven. Het tegenlicht maakte haar gezicht donker, Meis 
kon haar uitdrukking niet zien.
 ‘Ik dacht, misschien moet ik iets zeggen.’ Iemand lach
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te achter zijn hand. Grote Oorbellen fluisterde tegen Zicht
bare Beha.
 ‘Ik, eh…’ Meis schraapte haar keel met een geluid waar
van ze zelf schrok. ‘Ik weet ook niet wat ik dan precies moet 
zeggen.’
 ‘Harder!’ Blauw Tshirt maakte een megafoon van zijn 
handen. Hij lachte. ‘We verstaan je niet!’
 ‘Ik. Eh,’ zei ze nu nadrukkelijk. ‘Ik… denk dat ik jullie 
wil bedanken. Dat jullie er zijn. En voor jullie cadeaus.’ Ze 
mompelde er iets achteraan: ‘Ik lust geen speciaalbier.’ Ze 
werd afgeleid toen de zware gordijnen voor de deur werden 
opengeschoven. De man die binnenstapte kende ze niet. Ze 
richtte haar blik weer op de Vaag Bekenden. 
 ‘Ik…’ Meis merkte dat ze haar glas nog steeds geheven 
had. Haar handen en voorhoofd waren klam. De adrenaline 
leek alle alcohol te hebben verdampt. ‘… Ik wil vooral Elf
riede bedanken. Elfriede heeft dit bekokstoofd. Zij is de re
den dat jullie hier zijn. Ik ben heus niet zo zelfingenomen 
om te denken dat dit vanwege mij is.’ Meis was nog steeds 
de enige die haar glas had geheven. Haar arm begon te tril
len. 
 ‘Elfriede,’ ze keek in Elfriedes donkere gezicht, ‘weet je 
nog… vroeger?’ Elfriede herhaalde haar woorden met zach
te stem: ‘Ik weet nog vroeger.’ Er ging een voorzichtig ge
lach op.
 ‘Ik keek zo tegen je op vroeger.’ Meis liet haar arm zak
ken. ‘Hoe had ik níét tegen je op kunnen kijken? Jij was zo 
gevat en ik zo stil. Jij was zo grappig en ik zo gewoontjes. Jij 
was zo knap…’ ze maakte het woord heel lang, om de an
gel eruit te halen: knáááp ‘… en ik zo lelijk.’ Ze pauzeerde. 
Ze hoopte dat Elfriede haar in de rede zou vallen; Elfriede, 
of wie dan ook. Maar de stilte zwol juist aan, tot ze heel de 
ruimte innam.
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 ‘Iedereen snapte waarom ik met jóú omging.’ Meis 
praatte door, de motor was opgestart. ‘Maar niemand 
snapte waarom jij met míj omging.’
 Elfriedes donkere gezicht, het licht in haar haren.
 ‘Ik wel, hoor. Ik snapte het wel.’ Meis lachte. ‘Elfrie
de, je bent de liefste. Mijn meisje. Mijn bestie. Maar onze 
vriendschap is niet gelijk, onze vriendschap is nooit gelijk 
gewéést.’ De klapdeurtjes klapperden open en dicht, open 
en dicht, open en dicht toen de barman de keuken in ging. 
Aan het andere uiteinde van het café werd op zachte toon 
gepraat.
 ‘Jij vertelde de verhalen en ik luisterde. Jij beleefde de 
avonturen en ik was onder de indruk.’ De barman kwam de 
keuken uit – klapklapklapklap klap klap klap klap klap klap 
klap klap klap klap. ‘Jij speelde de hoofdrol, ik was figu
rant.’
 Elfriede die haar armen over elkaar sloeg, één voet op de reling.
 ‘Proost dus,’ zei Meis ten slotte. ‘En bedankt voor je ca
deau.’
 Elfriede die zich omdraaide – even dacht Meis: ik heb alles 
stukgemaakt – en terugkeerde met geheven glas.
 ‘Proost Meis,’ zei Elfriede luid. Ze lachte, misschien was 
het gemeend. Meis’ arm was zwaar toen ze haar glas weer 
hief.
 ‘Op Meis,’ zei Elfriede, ‘die gevatter is dan ze zelf denkt.’
 ‘Proost,’ werd hier en daar gemompeld. Armen gingen 
halfhartig de lucht in en snel weer naar beneden. Gezichten 
draaiden weg. Gemompel werd gepraat, gefluister werd ge
lach.
 Elfriede die zich van haar af keerde.
 Er zat meer kracht in haar arm dan Meis had gedacht: 
het glas klapte niet alleen op de vloer, het barstte in talloze 
stukjes uiteen. ‘What the…’ maakte iemand zijn zin niet af. 
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De Vaag Bekenden weken als één mens terug.
 Er zat meer volume in haar stem dan ze ooit had ge
merkt. Haar schreeuw was dierlijk, krijs en grom tegelijk. 
Haar lichaam spande zich als één grote spier.
 ‘Dat mens is gek.’ Er waren blikken van afschuw, plaats
vervangende schaamte. De schreeuw zeurde na in Meis’ 
keel, hoofdpijn bonkte achter haar slapen. Alles ging snel, 
alles was warm, alles viel stuk op de vloer en was op geen 
enkele manier meer in elkaar te passen. 
 Meis griste haar jas van de stoelleuning, haar handen 
vonden de Albert Heijntas op de vloer. In enkele stap
pen was ze bij de deur, de deur uit, buiten, de straat uit, de 
gracht over, het centrum door naar Oost, met grote passen 
en hijgend van het huilen op weg naar huis, waar ze de ket
ting met de diamant losmaakte, afdeed, terugstopte in het 
bruinleren doosje van Lyppens, dat ze, zich uitstrekkend, 
op de bovenste plank van een van de keukenkastjes schoof.
 Ze sliep snel in en droomde over niets in het bijzonder.




