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‘Ik moet je iets vertellen,’ zegt Mona.
 We zitten samen bij La Place, waar we vaak afspreken omdat ze 
van die fijne aanbiedingen hebben. Je kunt de coupons van hun site 
downloaden en uitprinten. Jesper doet dat voor me, het is ideaal. 
Onze twee aardbeiensloffen plus koffie voor Mona en thee voor 
mij kosten vandaag in totaal slechts 5,95 euro. Dat is toch geen 
geld? We hebben er gelijk twee mango-yoghurtsmoothies voor 
5 euro bij genomen, ook al zo voordelig. Misschien haal ik straks 
nog twee kaasbroodjes xl, ik heb alle kortingsbonnen paraat.
 ‘Ik ben iemand tegengekomen. Een geest uit het verleden.’
 Mijn mond zit vol aardbeienslof, ik heb geen flauw idee wie ze 
bedoelt en haal mijn schouders op. Het zal wel een ex-minnaar 
zijn.
 ‘Henriëtte.’
 Ze zegt het op een toon die ik niet meteen kan plaatsen. Sinds 
wanneer noemen we dat mens weer bij haar naam? De korst van 
de slof smaakt droog. Ik begin te hoesten, neem een paar slok-
ken smoothie om de kruimels weg te spoelen en veeg daarna mijn 
mond af met een papieren servet.
 ‘Je bedoelt het manwijf?’ vraag ik voor de zekerheid.
 Ze knikt.
 ‘Wanneer dan?’
 ‘Een paar maanden geleden al, in de wachtkamer van de fysio-
therapeut.’
 ‘Wat vreselijk, en dat vertel je me nu pas? Je hebt haar toch wel 
genegeerd?’
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 ‘Dat was ik van plan, maar ze sprak me aan.’
 ‘Dat méén je niet! Wat is dat mens toch hondsbrutaal. Hoe zag 
ze eruit?’
 ‘Goed.’ Mona neemt een slok koffie. Er speelt iets van een 
glimlach om haar lippen, alsof ze een prettige herinnering aan de 
ontmoeting heeft. Vreemd. Mona zou boos moeten zijn. Boos of 
verdrietig. Of allebei. Het manwijf hoort er niet ‘goed’ uit te zien 
en zelfs al zou ze eindelijk eens wat vlees op die botten van d’r heb-
ben, dan nog zou Mona de laatste moeten zijn om dat te erkennen. 
We hebben Henriëtte niet voor niets in de ban gedaan. Zij heeft 
ons, nou ja, zij heeft mijn beste vriendin bijna kapotgemaakt, het 
heeft mij maanden gekost om de scherven te lijmen.
 ‘Ik heb genoeg.’ Mona schuift haar schoteltje met de aardbeien-
slof van zich af. ‘Je mag hem wel hebben als je wilt.’
 Normaal zou ik er direct mijn tanden in zetten, maar nu niet. Ik 
wil er het fijne van weten.
 ‘Wat zei ze?’
 ‘Ze vroeg hoe het met me ging, ze besefte dat haar handelen 
destijds geen schoonheidsprijs verdiende...’
 ‘Om het zacht uit te drukken,’ schamper ik.
 Mona haalt haar schouders op. ‘Ach, weet je,’ zegt ze, ‘ze heeft 
me uitgelegd dat het echt niet anders kon, ze stond met haar rug 
tegen de muur. De financiële situatie was dramatisch. De zaak 
dreigde failliet te gaan en een van ons tweeën moest er hoe dan ook 
uit, anders hadden we allebei met lege handen gestaan.’
 Wat gebeurt hier? Zit Mona nu een beetje het manwijf te ver-
dedigen? Ik pak haar aardbeienslof van het schoteltje en neem 
een grote hap, ik ben te ontzet om bestek te gebruiken. Henriëtte 
had twee jaar geleden precies hetzelfde verhaal opgehangen, maar 
toen geloofde Mona haar niet. Ze zei dat Henriëtte loog en met 
de boekhouding had geknoeid, daarvan was ze heilig overtuigd, ze 
kon het alleen niet hardmaken. Zou ze dat allemaal zijn vergeten? 
 ‘Wat kijk je boos,’ merkt Mona op.
 ‘Ik begrijp het niet. Ik dacht dat je haar haatte.’
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 ‘Haten is een groot woord. Henriëtte en ik zijn jarenlang be-
vriend geweest, dat weet je toch? We hebben een gezamenlijke 
geschiedenis, die wis je niet zomaar uit.’
 Ineens begint me iets te dagen.
 ‘Komt het misschien door de dolfijnen?’
 ‘Wat?’
 ‘Na je vakantie in Mexico zei je dat je daar echt iets aan had ge-
had. Die hele geschiedenis met dat manw... met Henriëtte kwam 
weer boven en toen hadden ze je getroost. Dolfijnen staan bekend 
om hun genezende krachten. Zouden zij je van je verleden hebben 
verlost?’
 Ik verzin dit niet. Gisteravond droomde ik nog weg bij dolfijn-
reizen.nl, de site van ene Anna en haar partner Godfried die acht-
daagse bootreizen op de Rode Zee in Egypte organiseren. Hun 
boot ligt bij een rif waar de dolfijnen dagelijks uithangen. Anna en 
Godfried roemen de kwaliteiten van de ‘Engelen van de Zee’. Je 
zou hun webplek een pro-dolfijnensite kunnen noemen. Ze om-
schrijven ze als meester-helers met een telepathisch vermogen die 
mensen ondersteunen in hun groei naar een hoger bewustzijn: hun 
sonar kan verwarde hersenen in balans brengen.
 ‘Dolfijnen zijn in staat om diep verdriet, verstarring en zwaarte 
te transformeren naar speelsheid en vreugde,’ aldus Anna en God-
fried. Zij kunnen het weten, want ze hebben een opleiding aan 
de Dolphin Healing Hearts School van Linda Shay gevolgd, een 
van oorsprong Amerikaanse zakenvrouw. Tijdens een sabbatical 
in 1996 zwom Linda met wilde dolfijnen in Hawaï. Met een van 
hen, een witte langsnuit, had ze een zeer bijzonder onderonsje dat 
uitliep op een openbaring. Ze realiseerde zich dat zij, Linda Shay, 
als voertuig voor de energie en het bewustzijn van dolfijnen moest 
dienen. De zakenvrouw volgde haar intuïtie en bracht zeven jaar 
door met de Engelen van de Zee. In 2003 lieten de dolfijnen haar 
op een of andere manier weten dat hun begeleiding van haar inner-
lijke transformatie klaar was en dat het tijd werd om anderen er-
toe te bewegen dezelfde spirituele weg af te leggen. Linda schreef 
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een boek – Dolphin Love ... From Sea to Land: My Interdimensional 
Journey to my Heart, with the Dolphins by my Side – A True Story of 
Dolphin Consciousness, Dolphin Energy Healing, and Joy – helaas niet 
in het Nederlands vertaald, en richtte de school op.
 Haar wonderbaarlijke levensverhaal ontroerde me en zette me 
aan het denken. Schitterend toch, als dolfijnen jou uitkiezen om 
hen te vertegenwoordigen op aarde? Zoiets zou mij nou nooit over-
komen. Ik heb veel ervaring met vogels, maar deze geven me zelden 
het gevoel dat ik als voertuig voor ze moet dienen. Ja, ze hebben me 
nodig als voertuig om weer terug te worden gezet in de natuur. Dan 
stop ik ze in mijn fietstas. Wilde vogels, of het nou sperwers, reigers 
of roerdompen zijn, hebben voor zover ik heb kunnen ontdekken 
in de verste verte geen helende werking op mensen. Als ze de kans 
krijgen bijten ze je tot bloedens toe in je vingers, grijpen ze naar je 
met hun klauwen of pikken ze met hun snavel, zoals een aalscholver 
laatst bij een collegaatje van me heeft gedaan, die er een naar litte-
ken naast haar neus aan heeft overgehouden.

‘Zou kunnen.’ Mona had even omhooggekeken om het avontuur 
in Mexico voor haar geestesoog te laten verschijnen en begon te 
knikken. ‘Ik voelde me na het zwemmen wel ontzettend opge-
lucht. Alsof er een last van mijn schouders was gevallen.’
 ‘Zie je wel! Het waren de dolfijnen. Ik hoop toch zó dat ik dat 
ooit een keer mag meemaken,’ zeg ik nadrukkelijk.
 Misschien kunnen zij me genezen, net zoals ze dat bij Mona, 
Linda, Anna, Godfried en hun volgelingen hebben gedaan. Kun-
nen ze dat onbestemde, knagende gevoel wegnemen. Dat gevoel 
dat er iets is mislukt. Dat ik ergens een boot heb gemist, al weet 
ik niet welke. Misschien kunnen ze ervoor zorgen dat er nog een 
boot voorbijkomt, een cruiseschip met veel zwaaiende en lachen-
de mensen op de brug die een ladder uitrollen en roepen: ‘Hallo 
Yvonne, stap in, kom aan boord!’
 Mona pikt mijn hint niet op. ‘Henriëtte zei nog iets heel bijzon-
ders.’
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 ‘O ja?’
 ‘Ze mist me.’
 Ik barst in lachen uit. Mona lacht ook, maar niet zo uitbundig als 
ik had verwacht.
 ‘Sorry hoor,’ zeg ik, ‘maar dit slaat alles. Mevrouw het manwijf 
mist je. Ze spoort niet.’
 ‘Ik geloof dat ze oprecht spijt heeft,’ zegt Mona. ‘En het was fijn 
om haar weer te zien. Jij wilde toch zo’n kaasbroodje xl? Zal ik er 
eentje voor je halen?’ Ze staat al op.
 ‘Neem jij er ook een? De aanbieding is twee stuks voor 4,25 euro.’
 Ze schudt van nee. Waarom zou ze ook. Mona heeft Henriëtte 
die haar mist. Ik pak mijn portemonnee, geef haar 10 euro plus de 
kortingsbon en vraag of ze ook een glas verse muntthee met ho-
ning voor me wil meenemen.

Terwijl ik de kaasbroodjes verorber, pakt Mona haar mobiel en be-
antwoordt een aantal berichtjes.
 ‘Hebben jullie nog wat afgesproken?’
 ‘Hoe bedoel je?’ zegt Mona, zonder haar ogen van het scherm-
pje af te halen.
 ‘Henriëtte en jij, gaan jullie weer vriendinnendingen met elkaar 
doen?’
 Nu kijkt ze op. ‘Waarom wil je dat weten?’ vraagt ze verbaasd. 
‘Wil je mee, is dat het?’
 Is ze nou echt zo naïef of speelt ze het? Zou ze werkelijk den-
ken dat ik met Henriëtte en haar de stad in ga? En verwacht ze 
dat ik dan gezellig met hen mee klets en doe alsof er nooit iets is 
voorgevallen? Of vindt ze het soms handig als ik in de buurt ben 
om haar op te vangen wanneer dat manwijf haar weer onderuit 
schopt? Want dat zal vast en zeker gebeuren.
 ‘Ik was gewoon benieuwd.’ Ik blaas in mijn thee.
 ‘Wat ga je eigenlijk doen voor je verjaardag?’ vraagt Mona.
 ‘Dat weet je toch? We gaan eten bij Gauchos. Mijn ouders ko-
men, Wilma en Ruth van de Vogelopvang, en jij natuurlijk. Ik 
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was liever naar een echt sterrenrestaurant gegaan, maar dat vond 
Maarten te duur. Het is crisis, hè?’
 ‘Praat me er niet van.’ Mona maakt een afwerend gebaar. ‘Ik word 
ook aan alle kanten gekort. De sociaal zwakkeren zijn altijd de dupe. 
Van de verzorgingsstaat is niets meer over. Dit kun je Maarten niet 
kwalijk nemen. De politici hebben er een potje van gemaakt. En 
wat dacht je van de bankiers? Hebzucht, allemaal hebzucht.’
 Ik weet niet wat ik moet zeggen, van politiek heb ik geen ver-
stand en van de financiële wereld al helemaal niet. Maarten wel, 
die volgt het nieuws op de voet. D66 is de partij die doorgaans 
de minste schade aanricht, zo heeft hij jaren geleden geconclu-
deerd, daarom stemmen we daar meestal op. Maarten laat zich ook 
kritisch uit over Mona, het is maar goed dat ze dat nooit hoort. 
Volgens hem is zij niet de dupe van de teloorgang van de verzor-
gingsstaat, eerder de oorzaak ervan.
 ‘Neem die vriendin van jou, wat mankeert die nou eigenlijk?’ zei 
hij laatst toen hij zijn favoriete stokpaardje weer bereed.
 ‘Dat weet je heus wel, ze heeft een zware burn-out. En last van 
haar rug.’
 ‘Die “burn-out” van haar duurt al jaren. Intussen krijgt ze een 
uitkering, huursubsidie en god mag weten wat voor een toeslagen 
nog meer. Weet je wie dat betaalt, Yvonne? Ik. Ik betaal me blauw 
aan belasting voor de Mona’s van deze wereld, die op de bank vage 
lappen zitten te naaien, maar ondertussen te beroerd zijn om met 
hun poten in het bluswater te staan.’
 Ik kon er zo gauw niets tegen inbrengen, maar vond wel dat 
Mona een advocaat verdiende en sprong voor haar in de bres.
 ‘Ze moet soms solliciteren en dat vindt ze erg naar, het is heel 
belastend. Als ze een winkel binnenstapt, krijgt ze het al benauwd.’
 ‘Ik stap elke ochtend een oerlelijk kantoorgebouw binnen, dat 
vind ik ook naar. Hoor je mij daarover klagen? En zat ze onlangs 
niet in Mexico vakantie te vieren? Van mijn geld?’
 ‘Niet van jouw geld,’ wierp ik tegen. ‘Haar ouders hadden haar 
wat toegeschoven.’
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 ‘Dus die onderhouden haar ook nog steeds?’ Maarten schudde 
zijn hoofd. ‘Vroeger zorgden kinderen voor hun ouders als ze op 
leeftijd waren, tegenwoordig is het andersom. Al die babyboomers 
schreeuwen moord en brand als ze ook maar iets van hun luxe 
leventje moeten inleveren. Als ze “maar” twee in plaats van drie 
keer per jaar op vakantie kunnen, of de wintersport niet kunnen 
betalen. Een door en door verwende generatie, dat is het.’
 Ik vroeg me af of Maarten en ik ook babyboomers waren. Ik had 
die term al zo vaak gehoord, maar begreep nooit precies wat het 
betekende. Positief klonk het niet, dat wist ik wel.
 ‘Het is toch lief van die vader en moeder? Zij gunnen hun doch-
ter het beste.’
 ‘Als Mona meent dat ze recht heeft op het beste, dan moet zij 
daarvoor een inspanning verrichten. Dat hadden die ouders haar 
moeten bijbrengen. Dan hadden ze niet alleen hun dochter, maar 
ook de rest van de maatschappij een plezier gedaan.’
 ‘De crisis ligt heus niet alleen aan Mona,’ sprak ik sussend.
 ‘Het is een optelsom, Yvonne. Het lijkt allemaal heel gecompli-
ceerd, maar uiteindelijk is het heel simpel.’
 
‘Zullen we gaan?’ Mona bergt haar mobieltje op.
 Ik heb de mijne ook gecheckt, maar niemand heeft me een be-
richt gestuurd of geprobeerd te bellen. Haastig drink ik mijn glas 
muntthee leeg, dan verzamel ik de lege kopjes en schoteltjes.
 ‘Yvonne! Heb je die twee kaasbroodjes nou echt allebei opgege-
ten? Jouw maag is van steen.’
 Beter een maag van steen dan een hart van steen.
 We lopen naar het rek voor de dienbladen, ik schuif de onze 
erin.
 ‘Zie je die man aan dat tafeltje bij het raam?’ wijst Mona. ‘Dat 
zou nou een leuke date zijn voor komend weekend.’
 Mona valt op ballerige types, liefst onder de veertig. Ze is lid van 
Relatieplanet en zoekt ze erop uit. Soms heeft ze beet. Dan sleept 
ze na het obligate kopje koffie een dertiger in haar hol en laat hem 



42

alle hoeken van haar kamer zien, zoals zij dat noemt. Mona maakt 
die mannen en zichzelf wijs dat ze uit is op een one- tot maximaal 
threenight(s)stand en profileert zich als een vrijgevochten vrouw 
die geen vaste verbintenis wenst: ‘Ik zoek iemand die me aanvult, 
niet invult,’ beweert ze op Relatieplanet.
 Ik begrijp niet hoe Mona dat kan. Het lijkt me vies, een vreemde 
vent in je bed. Ook al draagt een man een pak, je weet nooit wat hij 
onder de leden heeft. En condooms zijn ook niet altijd waterdicht.
 Als Mona na een tot drie nachten niets meer hoort van zo’n in-
ternetdate, reageert ze toch verbolgen. Ze vertoont dan obsessief 
gedrag en heeft zelfs een keer een straatverbod opgelegd gekre-
gen. Tijmen, de 36-jarige man met wie ze een aantal keer in bed 
eindigende afspraakjes had gehad, bleek gebonden. Zijn vriendin 
ontdekte hun affaire en dreigde bij hem weg te gaan als Mona zich 
nog één keer aan hun deur of zelfs maar in hun straat vertoonde. 
Want dat deed ze voortdurend, ze verzon elke keer een reden om 
bij hem aan te kunnen bellen, of ze reed door zijn straat in de hoop 
hem ‘toevallig’ tegen te komen. Ze wist bij welke supermarkt hij na 
zijn werk boodschappen deed, daar ging ze voortaan ook katten-
bakkorrels halen, en ze bleef hem sms’en en mailen, al reageerde 
hij al lang niet meer. Gek genoeg werd Mona niet boos op Tijmen, 
die haar had voorgelogen, ze werd boos op zijn vriendin.
 ‘Die gleuf heeft Tijmen helemaal in haar macht. Zij heeft hem 
gedwongen te kiezen. Zij heeft hem naar de politie gestuurd voor 
dat straatverbod. Hij wilde bij haar weg, toen is ze met zelfmoord 
gaan dreigen en nu is hij gezwicht. Snap jij dat nou?’
 Ik schudde heftig van nee, al snapte ik het helemaal. Het was 
van meet af aan duidelijk dat Mona voor Tijmen slechts een ‘neu-
kertje’ was, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, en dat hij zijn 
zogenaamd suïcidale vriendin erbij had gesleept om van haar af te 
komen. De enige die dat niet doorhad of door wilde hebben, was 
Mona zelf. Soms moet je een vriendin in haar waan laten. Voor de 
meeste mensen geldt dat ze liever in hun waan dan in de werkelijk-
heid leven. Illusies zijn beter te verteren dan de harde realiteit.



43

 ‘Vergeet die vent,’ raadde ik mijn vriendin aan. ‘Hij is je niet 
waard.’
 Volgens mij is Mona diep in haar hart een stuk traditioneler en 
minder vrijgevochten dan ze zelf denkt. Het is sneu dat ze voor 
haar grillig gevormde potje nooit een sluitend dekseltje heeft ge-
vonden.

‘Even zorgen dat-ie me ziet,’ sist Mona. Ze trekt me aan mijn arm 
en we maken een omweg naar de uitgang, zodat ze vlak langs haar 
potentiële date kan lopen. Ik begrijp waarom ze net aanbood de 
kaasbroodjes te halen, ze had hem natuurlijk al gespot en wilde 
vast een visje uitgooien. Mona’s optie voor het weekend draagt 
een donkerblauw pak met een wit overhemd en een rood-grijs ge-
streepte stropdas. Ik vind hem niet bijzonder lekker, eerder saai. 
Hij staart met gefronste wenkbrauwen naar zijn notebook en kijkt 
niet op of om, ook niet als Mona op luide toon tegen me zegt dat 
we binnenkort ‘echt weer eens moeten gaan stappen’ en even bij 
zijn tafeltje draalt. Het is gemeen, maar ergens doet het me deugd 
dat ze nul op het rekest krijgt. Dan voelen we ons vandaag allebei 
afgewezen: ik door haar, zij door een gestreepte das.


