
Een leegte om te onthouden







Voor de lange man
alleen in de tuinen

van de Reggia di Colorno



‘Het is dezelfde tocht of je nu op zoek bent 
naar je verdriet of naar je geluk.’

Eudora Welty, The Wide Net

‘Geniet van de kortstondigheid
Loop tussen donker en donker – een ruimte die oplicht

Zo smal als het graf, maar zonder zijn rust.’

Robert Graves, ‘Sick Love’
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Nu was het avond.
Jacqueline had niet gegeten sinds de platge-
drukte chocoladereep die ze op de stoep voor 
de apotheek had gevonden.

Gods wil, zei haar moeder.
Het geluk om voedsel te vinden net wanneer je dat het 

meest nodig had. Net toen ze dacht dat ze het niet langer 
hield, was er voedsel.

Gods wil, zei haar moeder over het geluk van het vlieg-
tuig. Dat had ze ook gezegd over de man met de vrachtwa-
gen. En over de fruitplukkers in Murcia. En de vrouw met 
de broer die ook vrachtwagenchauffeur was. En het Sene-
galese meisje in Alicante dat haar hielp op te staan toen ze 
in haar slaap van de bank in het park was gerold. Dat haar 
mee naar huis nam naar haar familie, haar rijst en kikker-
erwten te eten gaf en water te drinken. Gods genade, had 
haar moeder gezegd. Over de vrouw die haar bewusteloos 
in het zand vond op een strand buiten Valencia, die met 
haar naar de zee was gelopen en haar gezicht had schoon-
gemaakt met een theedoek die naar glasreiniger rook, die 
koffie met melk en suiker voor haar kocht en twee zoete 
muffins. God over de Marokkaanse mannen die werden 
aangehouden terwijl Jacqueline ongehinderd de ferry in  
Valencia op liep. Over de baai in Palma, waar ze kartonnen 
dozen en een vuile blauwe deken opgevouwen op een platte 
steen vond.

En haar geluk duurde maar voort.
En over de man die haar op het strand van Malaga had 

geslagen?
En over de buikloop?
Over het gebrek aan eten?
Over de man met de baard en zijn smetteloze tanden?
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Wij boeten voor onze zonden, voor de zonden van an-
deren, zei haar moeder. Hoe dan ook, we kunnen het niet 
begrijpen.

Ze wist dat ze niet in die stad kon blijven. Niet met al die 
mensen die van de veerboten kwamen. Ze zat rechtop op 
een bank. Ze keek toe hoe ze de frietjes aten waarmee hun 
broodjes gyros waren opgevuld. Ze keek toe hoe de man 
vlees sneed van een enorme ronddraaiende vleesklomp, zag  
hoe hij olie op het broodje penseelde en dat op de grill gooi- 
de, zag hoe hij uit een fles een witte saus op het hete brood 
spoot. Er waren tomaten en uien. Ze keek hoe hij de gyros  
oprolde en in vetvrij papier wikkelde, ze over de toon-
bank overhandigde met koude blikjes Coca-Cola. De geur  
van het vlees, het vet, de geur van tijm, het roosterende brood  
woei allemaal haar kant uit. Ze keek hoe de toeristen in 
de rij wachtten. Ze zag stukjes vlees op de grond vallen, de 
sandwiches die, voor de helft opgegeten, werden wegge-
gooid.

Wat het haar kostte om niet op te staan, het plein over te 
steken en het voedsel weg te grissen.

Maar omdat ze haar trots nog niet had verloren, at ze de 
reep chocolade en probeerde ze er gelukkig en verveeld 
uit te zien. Dat was, had ze besloten, de juiste houding. Je 
moest niet wanhopen.

Ze zag politieagenten voorbijlopen en probeerde er op-
gewekt bij te zitten terwijl ze langzaam van haar reep cho-
cola at. Die at ze, alsof ze hem elk moment kon weggooien, 
alsof eten een vorm van vermaak was, alsof het iets was wat 
nu eenmaal gedaan moest worden. Misschien, dacht ze, ga 
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ik naar de afvalbak als het donker is, maar ze begreep dat 
het plein nooit donker zou worden.

Een band installeerde zich. Er bleven toeristen komen. 
De lichten gingen aan. Er kwam steeds meer politie. Ze 
stond op en strekte haar benen. Ze had het gevoel dat  ze haar 
bewustzijn zou verliezen en ging weer zitten. Ze wachtte 
tot het bloed weer naar haar hoofd stroomde, totdat het 
misselijke gevoel was afgenomen. Ze stond weer op, ver-
liet het plein en sloeg een van de kleine straatjes in, met 
de gedachte wellicht een afvalbak in een donker hoekje te 
vinden. Maar elke straat was helwit verlicht. De winkels 
verkochten goud en T-shirts en alcohol en voedsel. Overal 
was voedsel. En de toeristen botsten tegen elkaar op en 
sjokten voort, even verveeld als de winkeliers die naar Jac-
queline keken als ze langsliep. Alles glom in het licht, de 
nauwe stenen straatjes en de witte muren en het voedsel, 
de trommels met ijs achter glas en het rondraaiende vlees 
en de smetteloze rijen grote flessen water, koud in de koel-
kasten, dat alles in helwit licht.

Op een richel voor het raam van een juwelierszaak stond 
een grote schuimrubber beker met ijs. Even dacht ze dat 
die deel uitmaakte van de uitstalling, een rekwisiet voor de 
gouden kettingen. Toen zag ze dat er een lepel in stak. Alsof  
het voor haar was. Alsof zij het had besteld. Ze deed een 
stap opzij, zodat de beker voor haar stond, zodat ze zich- 
zelf tussen de straat en de beker had geplaatst. Ze deed 
alsof ze naar het goud stond te kijken. Ze verplaatste Sai-
fa’s rode schooltas van haar schouder naar haar hand in de 
hoop dat die er zo een beetje uit zou zien als de tassen waar-
mee ze de vrouwen door deze nauwe straatjes op en neer 
zag lopen. Het was een kwestie van één beweging – een 
open hand, een draai met de heupen, een vegende be-
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weging met de hand – en dan zou ze doorlopen met de 
anderen, en al lopend eten.

Ze voelde het al. Beker. Lepel. Het ijs koud in haar mond. 
Stukjes chocola.

Toen verscheen er een man in de deuropening. 
Hij haalde een pakje sigaretten uit zijn borstzakje en tik- 

te er een uit.
Hij droeg een schoon blauw hemd, de uiteinden van zijn 

boord scherp als mespunten.  
Hij stak zijn sigaret aan en keek naar haar. Ze keek terug 

en glimlachte.
‘Mooi’, zei ze. Het woord voelde misvormd en droog 

in haar mond.
Hij keek omlaag naar haar schoenen, omhoog naar de tas 

en weer naar haar ogen. Ze glimlachte weer. Ze voelde haar 
hart. ‘Goedenavond’, zei ze, ze draaide zich om en liep weg 
naar het plein, waarbij ze het ijs achterliet, dat smolt in zijn 
beker.

Ze volgde een weg die was omzoomd met eucalyptus-
bomen en toen een bord met de afbeelding van een parasol 
en een reeks rollende golven. De weg werd steeds donker-
der. Nu was ze op een heuvel en in de verte zag ze de witte 
lichten van een vliegveld, af en toe een vliegtuig dat op-
steeg van het eiland. Ze liep kilometers over de donkere 
weg, de borden naar het strand volgend.

Het strand, dit strand, besloot ze. Daar zou ze gaan sla-
pen. Ze zou slapen, slapen, slapen.

Alsof je nooit meer wakker zult worden, fluisterde haar 
moeder, een beetje dronken, in de vroege ochtend zittend 
aan de keukentafel waar ze over het grasveld uitkeek naar 
de oceaan. 
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Langs de strandweg zaten lampen aan lantaarnpalen. Aan 
een kant verhief zich in het donker een rotsige berg. 
Ze liep de heuvel af, langs gesloten restaurants met hand- 
geschilderde uithangborden en aan bomen vastgeketen- 
de sandwichborden. Ze daalde de paar stappen af naar het 
zand, en verdween in de schaduw van de rots, waarvan 
de top onzichtbaar was in de donkerende lucht.

Ze liet haar tas vallen, trok haar rubber sandalen uit en 
duwde haar gezwollen voeten in het koele, grove zand. Nu 
hoorde ze de zee. Althans, ze werd zich nu van haar bewust.

De wind bewoog over haar huid en voelde koeler aan 
dan de avond ervoor toen ze op het eiland was aangeko-
men.

Ze leunde tegen de muur en luisterde hoe het water aan-
vloeide en brak, aanvloeide en brak. Boven het strand druk- 
te de eerste lantaarnpaal een medaille van licht af op het 
betonnen trottoir. Ze keek hoe deze medailles zich in een 
langzame bocht uitstrekten langs de weg in de richting van 
de discotheken.

Ze deed een paar stappen op haar blote voeten in de rich-
ting van de zee, trok haar onderbroek omlaag en hurkte. 

De urine brandde en voelde dik aan alsof het langzaam 
overging in een vaste substantie. Ze moest water drinken. 
Toen ze klaar was, wachtte ze tot de laatste druppels in het 
zand vielen en schudde daarna met haar heupen zoals Saifa 
altijd deed. Toen ging ze terug naar haar donkere hoekje. 
Uit de tas haalde ze de deken, vouwde het keurige vierkant 
uit en ging op het koude strand liggen. Ze trok de stof over 
haar lichaam en daarna over haar gezicht en viel in slaap.

Die nacht droomde ze van de man met de baard. Ze hiel-
den elkaars hand vast, en lachten samen op het grasveld. 
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’s Ochtends ontwaakte ze met grof, donker zand dat over 
haar gezicht was gewaaid en zich glooiend tegen haar rug 
had opgehoopt. Het zat in haar haar en in haar mond, ge-
vangen tussen haar onderlip en haar tandvlees. Ze veegde 
voorzichtig de korrels van haar oogleden en uit haar oog-
hoeken. Ze ging op haar knieën zitten. Het zand gleed uit 
haar nek omlaag en bleef zitten in de tailleband van haar 
rok. Ze schudde haar hoofd, waarbij het zand uit haar haar 
stoof, ze spuugde het uit haar mond, gleed met haar tong 
over haar tanden, langs haar tandvlees. Toen, nog steeds 
geknield, opende ze haar ogen.

De zon kwam net op. De wind was gedraaid en woei hard 
zeewaarts. ’s Nachts had ze gelach gehoord. Het was van 
veraf over het water gekomen of van de andere kant van 
de weg overgewaaid. Nu was er niemand. Zo ver als ze kon 
kijken was er niemand te bekennen. Maar de winkels zou-
den natuurlijk opengaan en ook de cafés boven het strand 
met hun onder gekleurde luifels gedekte tafels. Er zou-
den mensen komen. Ze kon hier niets achterlaten. Ze zou 
schoon moeten zijn.

Ze keek uit naar het water. Kleine golven werden door 
de kracht van de wind opgetild, hol geblazen en hun kop-
pen werden afgerukt voordat ze met veel geraas te pletter  
vielen op het zand. Ze liep het steile strand af naar het water, 
waar ze haar rok ophield en haar voeten in het schuim 
schoof dat wit oplichtte tegen het zwarte zand. Het prikte 
waar het glas in haar rechterhiel had gesneden, waar het 
prikkeldraad in haar linkerenkel had gehaakt.

Ze vond het prikken aangenaam omdat het intens was.
Het zout voorkomt infectie, zei haar moeder.
Ze vond het ruwe zand aan haar voeten prettig en de 

manier waarop het water het zand van onder haar voeten 



15

wegtrok. Ze keek hoe de golven maar bleven komen. Ze 
leunde achteruit tegen de wind in en wachtte er nog even 
mee om een beslissing te nemen.

Ze wist niet hoe ze een beslissing moest nemen. Ze had 
dit punt bereikt. Dat was onomstotelijk. Ze was hier, ter-
wijl ze hiervoor ergens anders was geweest. Ze was hier ge-
komen als gevolg van een beslissing. Hoe ze die beslissing 
had genomen wist ze niet meer. Noch het moment dat ze 
die beslissing nam of erover nadacht. Maar ze moest haar 
genomen hebben. Dat was logisch. Toch wist ze nu niet 
hoe ze een beslissing moest nemen. Dus wachtte ze. En 
toen de zon een paar minuten boven de lage heuvels stond 
en zij, zo vroeg al, de hitte kon voelen, besloot ze te blijven. 

Ja. Hier zou ze blijven. 
Misschien was het door het water aan haar voeten. Mis- 

schien was het omdat ze moe was.
Kijk, zei haar moeder. Kijk naar het glinsterende water. 

Kijk naar de kleur. De zon aan de hemel, de oranje ochtend, 
dat alles is een bewijs van bemoeienis, alles, elk ding, richt 
zich naar één punt, Gods wil.

En die enge gele hond? 
Jacqueline keek hoe hij langsliep op de weg erboven, 

met zijn nagels tikkend op het trottoir, de tong uit de bek. 
Wat? Is hij ook God?

Haar moeder glimlachte alleen maar en keek weg.
Jacqueline liep terug naar haar slaapplek. Ze schudde het 

zand uit haar deken, vouwde die in tweeën en toen in vie-
ren. Ze stopte het vierkant in de dunne witte boodschap-
pentas, streek het plastic glad, legde de uiteinden bij el-
kaar en draaide die driemaal voordat ze een losse knoop 
maakte. Ze stopte het tasje in haar rugtas. Ze leunde tegen 
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de muur met de zon op haar gezicht, veegde het zand van 
haar voeten en schoof ze in haar sandalen.

Het tij was aflopend en liet plassen helder water achter en 
kleine spatten nat zwart zand. Ze klom op de steenmassa 
en volgde die, weg van het brede strand. Al na een paar mi-
nuten kon ze de rij hotels achter haar niet meer zien.

Ze keek uit naar een plek om te wonen.
Dat was niet wat ze in gedachten had toen ze haar rok 

tot haar knieën had opgetrokken en door het water was 
gelopen, om het donkere, enorme uitstekende gesteente 
heen. Maar daar kwam het wel op neer.

Er waren veel grotten in de rots, maar allemaal te laag. 
Bij vloed zouden die onderlopen. Maar ze zag wel dat ze 
diep waren en al gauw vond ze er een boven het zand he-
lemaal achter aan een tongvormig strand waarvan het uit-
einde precies langs de rand van de donkere klip lag. Ze 
klom over het gesteente tot vlak onder de ingang en keek 
omlaag naar het zand dat nog nat glinsterde. De mond van 
de grot die zich nu enkele tientallen centimeters boven 
haar bevond, had niet de vorm van een O maar van een M. 
Drie bleke zwaluwen rustten op de onderlip, een afgeron- 
de stenen richel. 

Wees voorzichtig, zei haar moeder. Als je een enkel breekt, 
kun je niets meer beginnen. Dan kun je beter een gat in je 
hoofd vallen en sterven.

Jacqueline baande zich een weg naar de rand van de grot. 
De vogels vlogen krijsend op naar een nabije kei, waar ze 
neerstreken en haar gadesloegen.

Ze gooide haar tas harder dan haar bedoeling was ge-
weest. Die schoof over de grond en verdween in de duis-
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ternis. Toen trok ze zich op aan de richel. Dat was de enige 
beweging, een stap, twee stappen, die gevaarlijk waren. De  
steen was vochtig en niet helemaal vlak. Haar rechtervoet, 
waar ze met haar volle gewicht op moest steunen, kon onder 
haar vandaan schieten en als dat gebeurde zou ze vallen.

Haar voet hield. Ze leunde voorover op haar handen en 
trok zichzelf de grot in. Ze draaide zich om, ging zitten en 
keek vanuit het donker naar de zee. Ze was licht in haar 
hoofd en een poos lang dacht ze dat ze zou flauwvallen. Ze 
schoof dieper de koele grot in, zodat alleen haar voeten in 
de zon waren.

Ze rook fijngewreven gember in een hete, droge pan.
Er gingen uren voorbij en het was laat in de middag toen 

ze wakker werd. Ze moest eten. Het was onmogelijk het 
nog langer te negeren. Ze was misselijk en slap en ze had 
het koud. Zonlicht viel dieper in de grot. Ze had op haar 
rug geslapen, maar nu rolde ze op haar buik en draaide zich 
zo dat ze naar de zee keek. Ze legde haar kin op haar ver-
strengelde vingers. Ze zag het tij opkomen en het smalle 
strand verzwelgen. Het licht werd zacht en een fractie van 
een seconde deed het haar denken aan het gele strand van 
Robertsport. Maar nu was er alleen haar lichaam. Er was 
niets over om aan terug te denken, behalve dat ze aan eten 
moest denken. Ze had weer in slaap kunnen vallen als ze 
niet zo misselijk was geweest en krampen in haar buik had 
gehad.

Maar je moet niet slapen, zei haar moeder.
Jacqueline kende dit probleem. 
Je hersens weten dat je eten nodig hebt, maar je lichaam 

heeft het idee opgegeven. Dat is het moment waarop je 
moet eten. Het is je laatste kans. Als je hersens je lichaam 
gelijk geven, ga je dood.
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In een park in Alicante hadden drie Tunesische vrouwen 
haar verhalen verteld. Verhalen over mensen die in noor-
delijke steden in slaap vielen. Als je in de kou in slaap valt, 
sterf je van de kou, zeiden ze. Ze vertelden van dronken 
mannen die in hun broek piesten waardoor hun broeken 
vastvroren aan het trottoir. In Parijs of Berlijn of Praag of 
Amsterdam of Londen. Waar het ook was waar die vrou-
wen naartoe gingen. Daar, zeiden ze, sterf je en de mensen 
stappen over je lichaam, tot de politie komt en je van het 
trottoir weghaalt en meeneemt.

Jacqueline had niets gezegd. Ze luisterde en dacht aan 
de grijze kasjmier jas die haar moeder voor Kerstmis had 
opgestuurd. Die lag opgevouwen in zijn witte doos op  
haar bed. En terwijl de vrouwen hun waarschuwingen fluis- 
terden, voelde Jacqueline de zachte wol aan haar vingers, 
zag ze zichzelf Blackfriars Bridge oversteken, de kraag om-
hoog tegen de gemene wind. Ze kon zich niet herinneren 
dat er iemand op straat liep.

Ze liet de rugtas in het donker en ging, met aarzelende 
stappen, de grot uit, naar beneden. Ze had moeite om haar 
evenwicht te bewaren. Er was heel veel lawaai: de wind en 
het klotsen van de kleine golven en de opkomende vloed. 
En al het licht dat van het zand en het water reflecteerde.

Terwijl ze zich een weg baande door de getijdenpoe-
len en over de afgesleten stenen, vergat ze waar ze liep en 
vervolgens waar op de wereld ze zich bevond. Ze wist nog 
dat ze de beslissing had genomen om op deze plek te blij-
ven, maar ze kon niet zeggen welke plek het was, dus her-
innerde ze zichzelf eraan dat als ze onderuitging, ze mis-
schien een gat in haar hoofd zou vallen of verdrinken of een 
enkel breken en dat ze voorzichtig moest zijn waar ze ook 
was, dat ze nog niet dood wilde gaan, dat ze, na alle kansen 
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die ze had gehad om dood te gaan, niet uitgerekend hier 
zou doodgaan. Toen voelde ze hoe haar voeten het ruwe 
zand van het zwarte strand raakten waar ze de eerste nacht 
had doorgebracht. Ze ging zitten met haar rug tegen de 
stenen en keek weer naar het trottoir dat met een bocht 
van haar wegliep. 

Het strand was vol glimmende, op handdoeken en op stoe-
len onder parasols uitgestrekte mensen, en het rook naar 
vlees dat werd gebakken en overal, leek het, overal was iets 
te eten.

Ze liep naar de rand van de zee en gooide water over 
haar gezicht en in haar nek. Ze kwam overeind, draaide 
zich om en probeerde zoveel mogelijk zelfverzekerdheid 
uit te stralen. Bij de strandmuur beklom ze de treden en 
ging op een bank zitten; ze paste haar gezichtsuitdrukking 
aan en zorgde ervoor dat ze er vastberaden en vredig bij zat. 
Ze legde haar rechterknie over de linker en toen de rok 
omhoog kroop en haar benen liet zien, liet ze haar huid 
bloot. Ze hield haar kin omhoog en strekte haar armen 
uit over de rugleuning van de bank, een houding, dacht ze,  
van gemak en ongedwongenheid. Alsof ze zat te denken  
aan de schoonheid van die vreemde, donkerblauwe zee, of  
op een minnaar wachtte, of op haar kinderen en haar man.

De zon stond nu laag en de wind was opgestoken. De 
zonnebaders stopten hun zonnebrandcrème, tijdschriften 
en boeken terug in hun tas. Hemden en jurken werden 
aangetrokken en hoeden opgezet. Een jong meisje leunde 
voorover zodat haar lange lichte haren vrij hingen. Ze spoot 
er iets uit een fles over en haalde er toen een borstel door-
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heen, steeds opnieuw. Het zonlicht kwam en ging, kwam 
en ging tussen de borstelstreken door.

Jacqueline wachtte, achteroverleunend, haar armen nog 
steeds achter zich uitgespreid over de bank – een jonge 
vrouw die gekomen is om naar de zonsondergang te kij- 
ken. Twee politieagenten liepen over het trottoir. Ze voel- 
de zich weer misselijk en concentreerde zich op de mast 
van een zeilboot die vanuit de richting van haar grot de 
punt omvoer.

Ze bleven niet staan en toen ze hun rug zag en hen niet 
langer kon horen praten, zette ze haar voet weer op de 
grond en leunde voorover met haar ellebogen op haar 
knieën, haar kin in haar handen. 

Het strand liep leeg en ze voelde zich sterk genoeg om 
op te staan en terug te gaan naar het zand, maar nu kwa- 
men er gespierde, knappe mannen tevoorschijn om de stoe- 
len op te stapelen en het vuil weg te ruimen. Ze namen hun 
tijd terwijl de zon bleef zakken, bleven staan om met elkaar 
te praten, pakten halfvolle flessen met water op. Ze verza-
melden papieren zakjes vol vetvlekken en limonadeblik-
jes; die leken zwaar in hun handen. In haar ogen leek niets 
leeg en de traagheid van de mannen maakte haar razend. 
Ze kon niet langer wachten. Ze stond te snel op en hield 
zichzelf in evenwicht aan de balustrade. Toen de wereld 
weer scherp was, maakte ze zich gereed om te gaan lopen.

Het zou een wandeling langs de kustlijn worden. Ze zou 
nadenken. Een dunne vrouw die haar leven weer oppakte. 

Ze daalde de treden af en liep het zwarte zand op, dat 
nog steeds erg warm was. Op het strand waren de man-
nen bezig de plastic stoelen op te stapelen. Ze ging naar 
de rand van de zee en liep met haar voeten in het water. 
De vuilniszakken lagen opgestapeld. Er waren een vrouw  


