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In de raadzaal brandde overal de verlichting en over 
de banken van de afgevaardigden klom een brede 
bundel zonlicht naar de publieke tribune. 

Een spreker dreunde z’n betoog, stenografen 
krabbelden hun hiërogliefen en de bodes fluisterden. 
Op de tribune zat een vaste bezoeker te gapen. Bui-
ten was het lente geworden. 

Richard Lardon keek de zaal in. Vanaf de be-
stuurstafel had hij een goed uitzicht op de publieke 
tribune en de raadsleden. Een geringe opkomst van-
daag: van de grote partijen waren alleen de specialis-
ten aanwezig en alle kleine partijen hadden verstek 
laten gaan.  

Lardon keek op de sprekerslijst: een rustig dagje. 
Over een uur ging er gestemd worden. Zijn blik bleef 
rusten op de spreker. Lardon vouwde z’n handen, de 
vingertoppen losjes tegen elkaar en knikte, als luis-
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terde hij aandachtig en moest lachen toen hij zich-
zelf erop betrapte dat het aannemen van die luister-
pose meestal samenviel met het kijken naar het 
spreekgestoelte. Ook een gewoontegebaar. Net zoals 
het kammen van je haar voor je naar bed ging. Hij 
sloeg een dossier open. Weer een gewoontegebaar. 
Hij wist al wat er in dat dossier stond. Dat hadden 
zijn ambtenaren al voorgebakken in hun taalgebruik 
vol moeilijke juridische termen. Hij keek naar de 
ambtenarentribune als vroeg hij om een goedkeu-
rend gebaar en besefte dat hij weer bezig was met 
vertoon van zogenaamd druk bezig zijn. 

Hij grinnikte hardop. 
De spreker zag het en glimlachte. 
De lente eiste de hele raadzaal op. Door het zon-

licht veranderden de zwarte rijen langzaam in brui-
ne banken, de confectiepakken van de raadsleden 
kregen hier en daar wat kleur en de bode ging kijken 
of het tijd werd voor de bediening van de zonwe-
ring. De spreker richtte zich luider tot z’n gehoor. 

Lardon was niet verrast. De afgevaardigde was op 
de top van het heuveltje van zijn kennis gekomen. 
Wat hij beweerde was juist maar ruim achterhaald 
door de feiten. Als hij even zijn dienst had gebeld, 
dan had hij uit de laatste cijfers kunnen vaststellen 
dat z’n vurig verdedigd standpunt al volop aan het 
smelten was. 

Lardon knikte de spreker toe. Zo’n knikje werkte 
altijd: het publiek en de pers op de tribune zagen dat 
de wethouder luisterde en de spreker kreeg het ge-
voel een punt te scoren. Zoiets was voor de raadsle-
den belangrijk, wist Lardon. Daarmee haalde je soms 
de krant en werd in je partij en in de gemeenteraad 
je specialisme bevestigd. 
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Als je wat langer op deze plek zat, leerde je dat de 
meeste raadsleden zelden verder kwamen dan het 
herhalen van toevalstreffers uit het verleden of het 
uitbenen van details. Kennis van zaken, inzicht en 
visie waren de laatste jaren schaars.  

Vroeger maaide hij ze neer met zijn cijfers, maar 
hij had snel geleerd dat rustig afwachten , belang-
stelling tonen en bij je antwoord de stokpaardjes 
van vriend en vijand vermelden de juiste tactiek was 
om je plannen erdoor te loodsen. Ook toegeven vond 
hij leuk, want daardoor raakten de meeste raadsle-
den zo blij dat ze niet in de gaten hadden dat hij ze 
één vinger gaf en met de andere negen de buit bin-
nenhaalde. 

Lardon maakte een aantekening. Straks verwer-
ken in de berichten aan de pers. De eerste zinnen 
vormden zich al in z’n hoofd: ‘Deze beslissing is ge-
nomen vanuit de taak waartoe ik geroepen ben.’ 
Nee, te veel christelijke pers. ‘De taak die op mijn 
schouders is gelegd.’ Die formulering deed hem op-
nieuw glimlachen, want de zin paste goed in zijn 
benadering van de eigen linkse pers. 

Snel schreef hij zijn vondst op. 
Zijn opgewektheid was opgevallen, want de bode 

knikte hem vrolijk toe alsof hij zin gehoord had. 
Lardon keek op de klok boven de publieke tribu-

ne. Nog een half uur.  
Alle toespraken waren overbodig want het voor-

beraad in de raadscommissie had laten zien dat een 
motie van de oppositie ruimschoots verworpen zou 
worden. 
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Buiten bleef de lente zich opdringen. Hoorde hij vo-
gels zingen? Nee, alleen het gekwetter van een paar 
verliefde spreeuwen. Vreemd om achter deze be-
stuurderstafel te zitten en een stad te besturen, 
terwijl het buiten zulk mooi weer was. Lardon wist 
dat z’n aanwezigheid op dit moment niet nodig 
was. Het was de schijn ophouden en hij genoot er-
van. De bodes begonnen stemformulieren uit te de-
len. 

Lardon had voorgesteld dat stemmen ook elektro-
nisch kon, maar dat voorstel werd door de voltallige 
raad verworpen met de snelheid van een komeet. 

 
Op de tribune kwam een actiegroep te laat binnen. 
Een luid twistgesprek bij de interruptiemicrofoon 
trok zijn aandacht. Een paar raadsleden keken ver-
baasd op van hun huiswerk van gisteren, maar de 
spreker liet zich niet van z’n stuk brengen door de 
interrupties en vervolgde z’n betoog alsof hij op 
stukloon stond. 

In deze zaal betekende democratie de mening van 
je partij luid en duidelijk in de openbaarheid bren-
gen en dat was belangrijker dan begrepen te wor-
den. 

Lardon zag hoe de hand van de voorzitter naar de 
knop op de geluidsinstallatie bewoog om op tijd te 
kunnen reageren op te heftige twisten. De tijden van 
de echte sprekers waren voorbij. Vandaag de dag 
kwam het erop aan om op tijd bij de microfoon te 
zijn en daar te blijven doorpraten tot de tegenpartij 
de moed opgaf. Daar had Lardon een oplossing voor 
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gevonden: een mailtje met een paar technische ter-
men uit z’n studietijd had de Huishoudelijke Dienst 
van het stadhuis overtuigd dat de microfoons op de 
bestuurstafel op stand 3 moesten staan als wethou-
der Lardon in de raadzaal aan het werk ging. Hij 
was een meester in het schrijven van mailtjes. 

Omdat hij wist dat de stadhuisdiensten nog slech-
ter functioneren dan de mensen die erin werken, 
had hij ervoor gezorgd dat het mailtje (met een ko-
pie van de toezegging van de Huishoudelijke 
Dienst) terechtkwam bij de directie Algemene Za-
ken, de afdeling Bodes Raadzaal en kopieën bij de 
Chef Bodes Raadzaal. Daarna liet hij twee maanden 
lang z’n secretaresse de Chef Bodes Raadzaal opbel-
len om hem vóór elke zitting vriendelijk te vragen of 
alles goed was uitgevoerd. ‘Institutionaliseren’ 
noemde Lardon dat. 

Een bureaucratische aanpak, maar een die succes 
garandeerde, want met de nieuwe versterker op 
stand 3 kregen zijn woorden het gewicht van een 
goede bestuurder. 

De ruzie bij de interruptiemicrofoon verdween zo 
snel als een schoolklas na het luiden van de bel. De 
volgende spreker belichtte het huisvestingprobleem 
van de zijde van de huizenbezitters en toonde veel 
begrip voor de niet-bezitters, mits die bereid waren 
een ‘redelijke huur’ te betalen. 

Inmiddels was de actiegroep geslonken tot vier 
personen: twee mannen met een spandoek en op de 
eerste rij een jonge vrouw in gesprek met een jon-
geman, die heftig nee schudde en zó haastig de trap 
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opliep naar de uitgang, dat hij languit onderuit ging. 
Lardon kon een glimlach niet onderdrukken. 

Het lawaai deed enkele raadsleden opkijken. 
Een bode schoot toe, maar de leden van de actie-

groep bleven onbeweeglijk als boekensteunen.  
Met het vakmanschap van oude rotten zorgden ze 

ervoor dat het spandoek leesbaar bleef. De mooie 
jonge vrouw lachte en keek hem aan. Haar blik ge-
tuigde van een stille verstandhouding tussen twee 
mensen met hetzelfde gevoel voor humor. 

Lardon knikte naar haar. 
Meer raadsleden slenterden de zaal in. 
Het geroezemoes nam toe en de lokroep van de 

lenteblije spreeuwen verplaatste zich naar de tuin. 
Nog tien minuten en dan stemmen en daarna de 

politiek gelijkgezinde beleidsambtenaren compli-
menteren en naar huis. Lardon keek op zijn horloge: 
over een half uur begon het weekend. Vorige maand 
had hij zich erop betrapt dat hij niet meer verlangde 
naar een weekend met zijn vrouw. 

Gelukkig was er in het weekend voor een wet-
houder bijna altijd iets te doen. Door de week had 
zijn vrouw het altijd ‘erg druk‘ met haar baantje bij 
Het Rode Kruis en een paar andere goede doelen. 

Laura was de eerste vrouw in zijn leven met wie 
hij naar bed was gegaan. Ze was een aantrekkelijke 
vrouw, altijd met smaak gekleed, haar mooie zwarte 
haar elegant opgestoken en hartelijk in haar optre-
den naar niet-belangrijke mensen. 

Dat maakte haar geschikt voor sociaal werk.  
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In hun huwelijk was al vele jaren de vlam uit de pan. 
Het dagelijks leven met Laura was geen kwelling, 
maar een bron van inspiratie en tederheid was hun 
huwelijk niet, al vele jaren niet. Was dat al zo lang 
geleden? 

Drie jaar geleden discussieerde de tweeling heftig 
met hem over het kraken van woningen en het be-
zetten van lege kantorenflats en lieten hem een sta-
pel knipsels zien waaruit bleek dat bij een woning-
bouwcoöperatie, een landelijke instelling die wette-
lijk niet gericht mag zijn op het maken van winst, 
de vier bestuurders even geregeld hadden dat ze elk 
jaar twee miljoen euro de man kregen voor vier ver-
gaderingetjes van elk een uur. Je reinste roof en 
plunder. 

Lardon genoot ervan om zijn dochters uit hun tent 
te lokken met vragen waarop méér dan één ant-
woord goed was. Als de discussies in ruzies dreig-
den te ontaarden had Laura de gave om met een leu-
ke grap alle partijen on speaking terms te brengen. 
Ze gebruikte vaak Engelse woorden. Ze had het 
kandidaatsexamen Engelse Taal en Letteren ge-
haald, maar was met die studie gestopt.  

In bed was ze het tegendeel van wat ze gekleed 
uitstraalde: onbeweeglijk en weinig hartstochtelijk. 

Na jaren proberen had Lardon geen fut meer om 
daarin verandering aan te brengen. ‘Niet adverteren 
doet niet begeren’ was de flauwe grap, die hij be-
dacht had. Hij had zich erbij neergelegd. 

De kinderen uit huis en rust in het weekend. 
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De eenkleurige ketting van weken en maanden 
werd zo nu en dan doorbroken als de tweeling een 
weekend kwam logeren. Omdat ze in een andere 
stad woonden en studeerden zag hij ze weinig, maar 
ze wisten dat ze altijd bij hem terecht konden met 
hun verhalen over feesten en vriendjes. 

Lardon wist dat ze die wapenfeiten alleen maar 
vertelden om hem in een goed humeur te brengen en 
hij met een knipoog extra zakgeld gaf. 

Hij moest toegeven dat hij hun confidenties leuk 
vond, omdat zijn dochters hem een gevoel van trots 
gaven. Ja, het waren leuke meiden en ze deden het 
goed aan de universiteit. 

Een paar keer had hij geprobeerd om met de twee-
ling over z’n huwelijk te praten, maar uit hun korte 
antwoorden begreep hij dat zijn vragen wegge-
spoeld werden door feestjes en vriendjes. 

Hij had zich eerst beledigd gevoeld, daarna een 
oude man, maar ten slotte leerde hij dat sommige 
dingen op die leeftijd nu eenmaal niet begrepen 
kúnnen worden, als ze te maken hebben met de in-
timiteit tussen ouders. 

Wat dat betrof leken zijn dochters op hun moe-
der. Hij nam de tweeling voortaan niets meer kwa-
lijk en probeerde het verschil in leeftijd te verklei-
nen met modern taalgebruik, dure concessies in 
kleding en ook onthield hij de namen van hun 
vriendjes. Als ze naar tv keken, schoof hij gezellig 
bij. 
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Ging de telefoon, dan weigerde hij gestoord te wor-
den. Voor de tweeling het bewijs dat hun vader ‘het 
best wel snapte’.  

 
De bel voor het stemmen luidde. 

Zo vlak voor het weekend waren er geen laatko-
mers. 

Naast hem werkte de burgemeester snel de tekst 
van een motie van de oppositie af, waarbij hij erin 
slaagde de afgesleten klank van zijn stem te verle-
vendigen met een paar intonaties en mooie stiltes. 
Zijn lidmaatschap van de Rotary-toneelclub begon 
zich terug te verdienen. 

Bij de stemming werd de motie van de oppositie 
verworpen, maar met veel minder stemmen dan 
Lardon geschat had. Hij maakte een aantekening om 
dat uit te laten zoeken. 

De bedank- en feliciteerroutine was aan de beurt. 
Lardon werkte zich er vakkundig doorheen, erop 

lettend de juiste hiërarchie te volgen. 
Op weg naar de uitgang drukte hij een paar han-

den van partijleden en de oppositie en wachtte tot 
het gedrang luwde. Ook de publieke tribune op de 
eerste etage liep leeg en daar ging alles heel wat 
sneller. De vaandeldragers van de actiegroep waren 
opgestaan en vouwden hun Boodschap aan de We-
reld op. De suppoosten waren al weg. 

Alleen de mooie jonge vrouw was gebleven en 
keek zoekend de zaal rond. Een lange witte sjaal 
zwierde om haar hals en gaf haar iets sterks en bru-
taals. In haar ene hand had ze een rood cahier en 
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met haar andere hand veegde ze langzaam haar 
blonde haar uit haar gezicht. Wat een erotisch ge-
baar. 

Op weg naar de garderobe om z’n jas te halen, 
moest hij door de hal bij de trouwkamers. Lardon 
was alleen, zijn ambtenaren hadden hem niet nodig 
en z’n chauffeur was dit weekend vrij. ‘Heeft u een 
ogenblikje, meneer Lardon?’ 

De mooie jonge vrouw stond niet genoeg in de 
weg om onbeleefd te zijn, ze keek hem aan en glim-
lachte.  

‘Mijn naam is Nienke Winter en ik wil graag met 
u een afspraak maken voor een gesprek.’ 

Ze zei het met een vanzelfsprekendheid alsof zijn 
agenda net zo maagdelijk wit was als haar sjaal. 

Lardon wist niet wat te antwoorden. Normaliter 
had hij haar naar een voorlichtingsambtenaar ver-
wezen of in moeilijke gevallen naar z’n afdelings-
chef, maar dat lag nu anders: hoe wist ze dat hij 
hierlangs zou komen? 

Alsof ze deze vraag verwacht had, zei ze: ‘Ik heb u 
vaak zien voorbijkomen op weg naar uw jas. Ik heb 
hier gewerkt als uitzendkracht.’ 

‘Dus u kent het gebouw?’ vroeg hij en besefte dat 
het een nietszeggende opmerking was.  

‘Ja, daarom heb ik deze ontmoetingsplek gekozen.’ 
Een pluk dik blond haar schoof voor haar ogen, ze 

keek hem aan en streek de haarlok langzaam weg. 
Wat was ze mooi. 


