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Benauwd

Het slaapt erg benauwd in de auto. Het is een derdehands Honda, dus
dat is toch al geen paleis. In een busje zouden ze meer ruimte hebben,
maar dat kunnen ze never nooit betalen, dat konden ze al niet toen ze
nog dachten dat ze geld hadden. Volgens Stan mogen ze al blij zijn dat
ze sowieso een auto hebben, dat is ook wel zo, maar daar wordt hij nog
niet ruimer van.

Charmaine vindt dat Stan eigenlijk op de achterbank zou mogen
slapen omdat hij meer ruimte nodig heeft – dat is het eerlijkst, hij is nu
eenmaal groter – maar hij moet voorin blijven omdat hij dan in geval
van nood vlug kan wegrijden. Hij vertrouwt er niet op dat Charmaine
in zulke omstandigheden snel kan handelen, want volgens hem zou ze
veel te druk zijn met gillen. Daarom mag Charmaine op de achterbank,
maar dan nog moet ze zich oprollen als een slak, want languit liggen is
er niet bij.

Ze houden de raampjes meestal dicht vanwege de muggen, de ben-
des en de loslopende vandalen. Zulke eenlingen hebben meestal geen
messen of vuurwapens – als ze die wel hebben, moet je drie keer zo snel
wegwezen – maar ze zijn wel vaker totaal geschift, en een gek kan met
een stuk metaal, een steen of zelfs een schoen met een hoge hak een
hoop ellende aanrichten. Als ze denken dat je een duivel of een zombie
bent, of een vampierhoer, dan kun je ze niet kalmeren of ze dat uit hun



hoofd praten, wat je ook probeert. Tegen gekken is er maar één kruid
gewassen, zei oma Win altijd, en dat is zorgen dat je ergens anders bent.

Met de raampjes dicht, op een klein kiertje na, wordt het erg be-
dompt en stikken ze bijna in hun eigen luchtjes. Ze kunnen haast ner-
gens douchen of hun kleren wassen, en daar wordt Stan erg chagrijnig
van. Charmaine ook, maar zij doet haar best om dat te onderdrukken
en het van de zonnige kant te bekijken, want wat heeft klagen voor zin?

Wat heeft alles nog voor zin, denkt ze vaak. Maar wat heeft het voor
zin om zelfs maar te denken Wat heeft het voor zin? Dus in plaats daar-
van zegt ze: ‘Kom op, schatje, doe eens wat vrolijker!’

‘Waarom?’ vraagt Stan dan soms. ‘Geef mij eens één reden waarom
ik godverdomme vrolijk moet doen?’ Of hij zegt: ‘Kom op, schatje, hou
je kop eens dicht!’ op dezelfde luchtige, positieve toon als zij, wat ge-
meen van hem is. Als hij chagrijnig is, kan hij soms gemeen doen, maar
eigenlijk heeft hij een hart van goud. De meeste mensen hebben een
hart van goud als ze de kans maar krijgen om het te laten zien: Char-
maine is vastbesloten om daarin te blijven geloven. Een douche geeft
mensen de kans om te laten zien dat ze een hart van goud hebben, want
zoals oma Win altijd zei: Wie rein van lichaam is, is rein van hart, en
rein van hart is net zoiets als een hart van goud.

Dat was een van de dingen die ze soms zei, net als: Je moeder heeft
zich niet van kant gemaakt, hoor, dat zijn alleen maar gemene roddels. Je
vader heeft heel erg z’n best gedaan, maar hij kreeg een hele hoop te ver-
duren en dat werd hem te veel. Die andere dingen moet je maar gauw ver-
geten, want je kunt een man niet kwalijk nemen wat hij doet als hij te veel
gedronken heeft. Daarna zei ze: Zullen we popcorn gaan maken?

En dan maakten ze popcorn en zei haar oma: Kijk maar niet uit het
raam, schattebout, want het is niet leuk wat ze daar doen. Niet fatsoen-
lijk. Ze staan te schreeuwen omdat ze daar toevallig zin in hebben. Ze
willen zich uiten. Kom maar hier bij mij zitten. Het is allemaal goed afge-
lopen, je bent hier bij mij, en zitten we hier nu niet veilig en gezellig?

Maar dat duurde niet lang. Dat veilige. Dat gezellige. Dat nu.
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Waar?

Stan ligt op de voorbank te woelen en te draaien tot hij eindelijk lekker
ligt. Wat godsamme steeds niet wil lukken. Maar wat moet hij anders?
Waar moeten ze anders heen? Nergens is het veilig, niemand zegt wat
ze moeten doen. Het is alsof hij door een gemene maar onverschillige
stormwind doelloos in hetzelfde kringetje wordt voortgeblazen. Zon-
der uitweg.

Hij voelt zich vreselijk eenzaam, soms zelfs nog erger doordat Char-
maine erbij is. Ze heeft niks aan hem.

Hij heeft een broer, dat is waar, maar daar wil hij alleen in het uiter-
ste geval naartoe. Hun wegen hebben zich gescheiden, om het be-
schaafd uit te drukken. Een dronken nachtelijke vechtpartij waarbij
kwalificaties als eikel, mongool en randdebiel niet van de lucht waren
klinkt een stuk onbeleefder, maar onbeleefd was wel precies zoals Co-
nor zich de laatste keer dat ze elkaar zagen had gedragen. Eigenlijk had
Stan zelf ook tamelijk onbeleefd gedaan, al was hij nooit zo grofgebekt
geweest als Conor.

Stan vond – dat vond hij destijds – dat Conor een halve crimineel
was. Maar Con vond dat Stan zich door het systeem liet inpakken, dat
hij een slijmbal was, een sukkel en een lafaard. Een kloothommel.

Waar zou die louche Conor nu uithangen, wat zou hij doen? Hij kan
in elk geval niet z’n baan zijn kwijtgeraakt in de grote, verwoestende,
bedrijvenvermorzelende financiële crisis die dit deel van het land heeft
veranderd in één grote schroothoop, want als je geen baan hebt, kun je
die ook niet kwijtraken. Dus hij kan niet zoals Stan op straat zijn gezet,
eruit zijn gegooid, veroordeeld zijn tot een leven van radeloos rond-
zwerven met stinkende oksels en slaapzand in zijn ogen. Hij heeft altijd
geleefd van wat hij van anderen kon jatten en bietsen, dat was al zo toen
ze nog klein waren. Stan is nog niet zijn Zwitserse zakmes vergeten
waar hij voor had gespaard, of zijn Transformer, of zijn Nerf-geweer
met die schuimrubber kogels: allemaal op wonderbaarlijke wijze ver-
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dwenen. En zijn jongere broertje Con maar met zijn hoofd schudden:
nee hoor, tuurlijk niet, wie, ik?

Stan wordt ’s nachts wakker en denkt even dat hij thuis in bed ligt, of
in elk geval in een bed. Hij steekt zijn hand uit naar Charmaine, maar
die ligt niet naast hem; dan realiseert hij zich dat hij in de stinkauto ligt
en nodig moet pissen, maar hij is bang om het portier open te doen,
want hij hoort murmelende stemmen naderen, knerpende voetstap-
pen in het grind en dreunende op het asfalt, en waarschijnlijk een vuist
die op het autodak slaat; dan gluurt iemand met een gezicht vol litte-
kens en een mond met weinig tanden grinnikend naar binnen: Moet je
kijken! Neukvlees! Die maken we effe open! Geef de koevoet!

Daarna Charmaines doodsbange gefluister: ‘Stan! Stan! We moeten
weg! We moeten hier snel weg!’ Alsof hij dat zelf niet had kunnen be-
denken. Hij heeft het sleuteltje zoals altijd in het contact laten zitten.
Brullende motor, piepende banden, geschreeuw en gejoel, bonzend
hart, en dan? Weer hetzelfde verhaal op een andere parkeerplaats of in
een andere zijstraat, ergens anders. Had hij maar een machinegeweer:
met iets kleiners zou hij het niet eens redden. Maar dat heeft hij niet,
dus vluchten is het enige wat hij kan doen.

Het lijkt wel alsof hij door pech wordt achtervolgd, alsof die pech
een valse hond is die achter hem aan sluipt, zijn geurspoor volgt, hem
om de hoek ligt op te wachten. Of vanuit de bosjes met zijn boze, gele
ogen op hem loert. Misschien heeft hij een medicijnman nodig, en se-
rieuze voodoo. En ook een paar honderd dollar zodat ze een nachtje in
een motel kunnen, waar Charmaine naast hem kan liggen in plaats van
buiten zijn bereik op de achterbank. Dat zou wel het minste zijn, maar
méér is misschien te veel gevraagd.

Dat medelijden van Charmaine maakt het nog erger. Ze doet zo
haar best. ‘Je bent heus geen mislukkeling,’ zegt ze. ‘Alleen maar omdat
we ons huis kwijt zijn en we in de auto slapen en omdat je…’ Ze wil niet
‘ontslagen bent’ zeggen. ‘Je hebt het in elk geval niet opgegeven, je pro-
beert in elk geval nog ander werk te krijgen. Zulke dingen zoals je huis
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kwijtraken en… dat overkomt heel veel mensen. De meeste mensen.’
‘Maar niet iedereen overkomt dat,’ zegt Stan dan. ‘Niet iedereen,

godverdomme.’
Rijke mensen niet.

Ze waren zo goed begonnen. Ze hadden allebei een baan. Charmaine
werkte in een vestiging van Zorgcentrum en Kliniek De Rode Schoen-
tjes, waar ze entertainment en activiteiten organiseerde – ze kon heel
goed met oude mensen omgaan, zeiden haar supervisors – en waar ze
steeds verder opklom. Hij deed het zelf ook goed, hij was juniormede-
werker kwaliteitscontrole bij PerfectSmile Robotica waar hij de empa-
thiemodule testte van de geautomatiseerde klanttevredenheidsmodel-
len. De mensen wilden niet alleen dat hun boodschappen werden
ingepakt, zo legde hij het altijd aan Charmaine uit, maar ze wilden een
totale winkelervaring, en daar hoorde een glimlach bij. Zo’n glimlach
was erg lastig: het werd algauw een grimas of een grijns, maar als een
glimlach goed lukte, betaalden de klanten meer. Achteraf gezien was
het ongelofelijk waar mensen toen hun geld aan uitgaven.

Ze hadden de bruiloft klein gehouden, alleen met vrienden, want ze
hadden geen van beiden nog veel familie; hun wederzijdse ouders wa-
ren er om verschillende redenen al niet meer. Charmaine zei dat ze de
hare toch niet had willen uitnodigen; ze ging daar verder niet op door
omdat ze het niet prettig vond om over ze te praten, ze zei alleen dat ze
wilde dat oma Win erbij had kunnen zijn. En waar zou Conor uithan-
gen? Stan ging niet naar hem op zoek, want als Conor op de bruiloft
zou komen, zou hij waarschijnlijk met z’n vingers aan Charmaine zit-
ten of op een andere manier de aandacht trekken.

Na de bruiloft waren ze op huwelijksreis gegaan naar Georgia, naar
het strand. Dat was een hoogtepunt geweest. Ze staan prachtig en vro-
lijk lachend op de foto’s, gehuld in een gouden waas van zonlicht, en ze
heffen een glas – wat was dat ook alweer, een of andere tropische cock-
tail met veel limoenlikeur – op hun nieuwe leven. Charmaine in een
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gebloemd retrohaltertopje met een sarong eronder en een hibiscus-
bloem achter haar oor en met haar blonde haar dat glanst en verwaait
in de wind; hij in een groen overhemd met pinguïns dat Charmaine
voor hem had uitgezocht, en een panamahoed, nou ja, geen echte,
maar dat idee. Wat zien ze er jong en onbedorven uit. Wat hebben ze
een zin in de toekomst.

Stan had een van die foto’s naar Conor gestuurd om hem te laten
zien dat hij eindelijk een meisje had dat Conor niet van hem af kon
pakken, en ook bij wijze van voorbeeld van het succesvolle leven dat hij
ook zou kunnen krijgen als hij zich zou settelen, op het rechte pad
bleef, niet telkens de bak in draaide, ophield met dat illegale gerotzooi.
Het probleem was niet dat Con niet slim was: hij was té slim. Hij zocht
altijd de grenzen op.

Con stuurde een sms’je terug: Geil wijf, grote broer. Kan ze koken?
Domme pinguïns trouwens. Typisch Con: altijd spottende en kleine-
rende opmerkingen. Dat was voordat hij het contact had verbroken,
een ander mailadres had genomen en had geweigerd om te vertellen
waar hij woonde.

Toen ze weer terug waren in het noorden deden ze een aanbetaling op
een huis, een starterswoning waar nog wel in geklust moest worden
maar die ruimte had voor gezinsuitbreiding, had de makelaar gezegd
met een knipoog. Het leek goedkoop, maar achteraf gezien was het stom
geweest om te kopen; door de kosten van de renovatie en het onderhoud
moesten ze een extra hoge hypotheek nemen. Ze maakten zichzelf wijs
dat ze dat wel konden betalen: ze gooiden geen geld over de balk en ze
werkten hard. Maar dat harde werken was juist de pest geweest: hij had
zich compleet afgebeuld. Had hij net zo goed niet kunnen doen, want hij
heeft er geen rooie cent aan overgehouden. Hij kan er nog razend om
worden als hij eraan terugdenkt hoe hard hij heeft gewerkt.

Daarna ging alles naar de kloten. Binnen een dag, leek het wel. Niet
alleen in zijn eigen leven, maar het hele kaartenhuis, het hele systeem
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stortte in, miljarden dollars werden van de balans geveegd als condens
van een ruit. Hordes onnozele deskundigen deden op tv alsof ze wisten
waarom het was gebeurd: demografie, vertrouwenscrisis, gigantische
piramidefraude, maar dat was allemaal waardeloos giswerk. Mensen
hadden gelogen, de boel belazerd, waren short gegaan, hadden de
munt geïnflateerd. Niet genoeg banen, te veel mensen. Of niet genoeg
banen voor gemiddelde mensen zoals Stan en Charmaine. Het Noord-
oosten, waar zij zaten, werd het hardst geraakt.

De Rode Schoentjes-vestiging waar Charmaine werkte, raakte in de
problemen: het werd te duur, dus veel mensen konden het zich niet
meer veroorloven om hun oudjes daar te parkeren. Er kwamen kamers
leeg te staan, er werd bezuinigd. Charmaine vroeg overplaatsing aan 
– de vestigingen aan de westkust deden het nog wel goed – maar dat
lukte niet en toen werd ze ontslagen. Daarna verhuisde PerfectSmile
Robotica naar het westen en werd Stan zonder gouden handdruk op
straat gezet.

Daar zaten ze in hun pasgekochte huis op hun nieuwe bank met de ge-
bloemde kussentjes die Charmaine met zo veel moeite had uitgezocht, ze
omhelsden elkaar en zeiden dat ze van elkaar hielden;  Charmaine moest
huilen, Stan troostte haar en voelde zich machteloos.

Charmaine kreeg een tijdelijk baantje als serveerster; toen de zaak
waar ze werkte op de fles ging, kon ze ergens anders aan de slag. Daarna
weer ergens anders, in een café. Geen chique tenten, daar waren er
steeds minder van: mensen die het konden betalen om duur uit eten te
gaan, hielden hun schranspartijen liever verder naar het westen of in
exotische landen waar ze nog nooit van het minimumloon hadden ge-
hoord.

Stan had niet het geluk om zo nu en dan een baantje te krijgen: op
het uitzendbureau zeiden ze dat hij overgekwalificeerd was. Hij zei dat
hij niet kieskeurig was, dat hij best vloeren wilde dweilen of gazons wil-
de maaien, maar daar lachten ze smalend om (welke vloeren? welke ga-
zons?) en ze zeiden dat ze hem in het bestand zouden houden. Maar
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toen werd het uitzendbureau zelf gesloten, want waarom zouden ze
openblijven als er geen werk meer was?

Ze probeerden het in hun huisje vol te houden: ze aten goedkoop, ver-
kochten meubels om aan geld te komen, bezuinigden op energie en za-
ten in het donker te hopen op betere tijden. Uiteindelijk besloten ze het
huis te verkopen, maar toen waren er geen kopers meer; hun beide
buurhuizen stonden al leeg en plunderaars hadden er alles uitgesloopt
wat ze maar konden verkopen. Op een dag hadden ze geen geld om de
hypotheek te betalen en werden hun creditcards geblokkeerd. Ze ver-
trokken voordat ze eruit werden gezet en reden weg voordat de deur-
waarder hun auto in beslag kon nemen.

Gelukkig had Charmaine nog een beetje contant geld gespaard.
Daarmee, en met het hongerloontje en de fooien die ze in het café ver-
diende, konden ze de benzine betalen, en een postbus voor het geval
Stan iets aangeboden kreeg en ze een adres moesten hebben, en zo nu
en dan de wasserette als ze hun vieze kleren niet meer konden verdra-
gen.

Stan heeft al twee keer zijn bloed verkocht, al kreeg hij er niet veel
voor. ‘Dit geloof je niet,’ zei de vrouw die hem de tweede keer bloed af-
nam. Ze gaf hem een bekertje namaakvruchtensap en zei: ‘Er zijn men-
sen die vragen of we het bloed van hun baby willen kopen, ongelofelijk
hè?’

‘Serieus?’ vroeg Stan. ‘Waarom? Zo veel bloed hebben baby’s toch
niet?’

Omdat het meer waard was, zei ze. Ze vertelde dat op het nieuws was
gezegd dat een complete bloedvernieuwing, jong bloed voor oud
bloed, dementie zou tegenhouden en de biologische klok twintig of
dertig jaar terugdraaide. ‘Ze hebben het alleen nog maar op muizen ge-
test,’ zei ze. ‘Maar muizen zijn toch geen mensen! Sommige lui zijn be-
reid om alles te proberen. We hebben er minstens een stuk of tien nee
moeten verkopen. We zeggen dat wij daar niet aan beginnen.’
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Maar iemand anders wel, dacht Stan. Daar kun je vergif op inne-
men. Als het maar geld oplevert.

Konden ze maar een plek vinden waar de vooruitzichten wat beter zijn.
Er wordt gezegd dat er een opleving is in Oregon omdat ze daar zeldza-
me aardmetalen hebben ontdekt – de Chinezen kopen daar heel veel
van op – maar hoe moeten ze daar komen? Dan zouden ze niet meer
het beetje geld hebben dat Charmaine nog binnenbrengt en zouden ze
zonder benzine komen te zitten. Misschien kunnen ze de auto van de
hand doen en ernaartoe liften, maar dat lijkt Charmaine doodeng.
Hun auto is de enige barrière tussen hen en een bende verkrachters,
zegt ze, als je tenminste nagaat wat er ’s nachts allemaal rondloopt zon-
der broek aan. Daar heeft ze wel gelijk in.

Wat moet hij doen om ze weer vlot te trekken? Daar zou hij alles
voor over hebben. Vroeger waren er in het bedrijfsleven veel kontlik-
kersbaantjes, maar tegenwoordig zijn de konten niet meer bereikbaar.
De banken hebben de regio verlaten, de fabrieken ook, en de geniale
dotcommers zijn vertrokken naar graziger weiden in rijkere landen.
De dienstensector werd vroeger voorgespiegeld als de branche waar je
altijd op kon terugvallen, maar ook daar zijn de banen dun gezaaid,
tenminste in deze regio. Een oom van Stan, inmiddels dood, was vroe-
ger kok; dat was toen je daarmee nog goud geld kon verdienen omdat
de topinkomens toen nog aan de wal zaten en er nog fantastische
chique restaurants waren. Maar tegenwoordig dobberen zulke klanten
rond op belastingvrije platforms vlak buiten de territoriale zone. Men-
sen die zó rijk zijn, nemen hun eigen koks mee.

De volgende nacht, de volgende parkeerplaats. Dit is al de derde van
vanavond: ze zijn van de vorige twee weggevlucht. Inmiddels zijn ze zo
gestrest dat ze niet meer in slaap kunnen komen.

‘Misschien moeten we een fruitautomaat proberen,’ zegt Charmai-
ne. Dat hebben ze een keer eerder gedaan, toen hielden ze er tien dollar
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aan over. Niet veel, maar in elk geval waren ze niet alles kwijt.
‘Vergeet het maar,’ zegt Stan. ‘Dat risico kunnen we niet nemen, we

hebben het geld nodig voor de benzine.’
‘Neem een kauwgumpje, schat,’ zegt Charmaine. ‘Probeer je te ont-

spannen. En ga slapen. Je hersens hebben ook rust nodig.’
‘Welke klotehersens?’ vraagt Stan. Er valt een pijnlijke stilte: hij

moet het niet op haar afreageren. Eikel, zegt hij tegen zichzelf. Zij kan
er ook niks aan doen.

Morgen gaat hij zijn trots opzijzetten. Hij gaat Conor opsporen,
hem helpen met wat voor oplichterij hij zich ook maar bezighoudt en
hij gaat zich aansluiten bij de criminele onderwereld. Hij heeft wel een
idee waar hij hem moet zoeken. Of misschien gaat hij hem alleen maar
aan z’n kop zeuren tot hij een lening van hem loskrijgt, als Conor ten-
minste poen heeft. Dat zou de omgekeerde wereld zijn, want vroeger,
toen ze jong waren, moest Conor altijd geld van hém hebben – dat was
voordat hij in de gaten kreeg hoe hij de kluit kon belazeren – maar Stan
kan hem daar maar beter niet aan herinneren.

Of misschien juist wel. Con staat bij hem in het krijt. Misschien kan
hij zeggen dat hij komt afrekenen of zoiets. Niet dat hij hem ergens mee
onder druk kan zetten. Maar hij is wel Cons broer. En dat moet toch
iets waard zijn.
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ii pitch



Bier

Het was geen beste avond. Charmaine had nog geprobeerd om hem te
troosten: ‘We moeten denken aan wat we wél hebben,’ had ze in de be-
dompte, donkere stinkauto gezegd. ‘We hebben tenminste elkaar nog.’
Ze had vanaf de achterbank haar arm een stukje uitgestoken naar Stan
om hem aan te raken, hem gerust te stellen, maar toen had ze zich be-
dacht. Stan zou het verkeerd kunnen opvatten, hij zou misschien bij
haar op de achterbank willen komen om met haar te vrijen, maar het
was altijd vreselijk ongemakkelijk als ze daar op elkaar geperst lagen,
want dan werd haar hoofd tegen het portier gedrukt en gleed ze lang-
zaam zijwaarts van de zitting af terwijl Stan op haar bezig was alsof ze
een klus was die hij snel moest klaren, en ging haar hoofd van bonk
bonk bonk. Niet erg inspirerend.

Bovendien kan ze zich nooit concentreren, want stel dat iemand ze
besluipt? Dan zou Stan in z’n blote kont over de voorbank moeten
klimmen om de auto te starten terwijl die criminelen de autoruiten
proberen in te slaan om bij haar te komen. Nou ja, niet meteen bij haar.
Want eerst zouden ze iets willen wat echt waardevol is, namelijk de
auto. Haar zouden ze later nog wel te pakken nemen, nadat ze Stan uit
de weg hadden geruimd.

Er zijn al een aantal voormalige autobezitters tegen de vlakte ge-
werkt, hier, op deze plek; ze zijn neergestoken, in elkaar geramd, dood-
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gebloed. Niemand maakt zich nog druk om zulke zaken, niemand pro-
beert uit te zoeken wie dat heeft gedaan, want dat kost tijd, en alleen rij-
ke mensen kunnen de politie nog betalen. Sommige dingen kun je pas
waarderen als je ze niet meer hebt, zoals oma Win zou zeggen, denkt
Charmaine spijtig.

Toen oma Win echt ziek werd, wilde ze niet naar het ziekenhuis. Ze
zei dat dat te duur was, en daar had ze ook gelijk in. Ze was thuis dood-
gegaan en Charmaine had haar tot het laatst verzorgd. Verkoop het
huis maar, schattebout, had oma Win gezegd toen ze nog helder was.
Ga studeren, maak iets van je leven. Je kunt het.

En dat had Charmaine gedaan. Ze was gerontologie en speltherapie
gaan studeren, want oma Win had gezegd dat ze dan twee vliegen in één
klap sloeg, en dat ze zich bovendien goed kon inleven en een speciaal ta-
lent had om mensen te helpen. Ze had haar diploma’s gehaald.

Niet dat ze daar nu nog wat aan heeft.

Als er iets gebeurt, staan we er alleen voor, zegt Stan nogal vaak tegen
haar. Dat is niet zo’n bemoedigende gedachte. Geen wonder dat hij zo
snel is, de keren dat het hem lukt om zich op haar te wurmen. Hij moet
constant op zijn hoede zijn.

Dus in plaats van Stan aan te raken, had ze gisteravond gefluisterd:
‘Truste. Ik hou van je.’

Stan had ook iets gezegd. Misschien: ‘Ik ook van jou,’ al kwam het er
nogal mompelend uit, en een beetje snuivend. Die arme jongen sliep
zeker al bijna. Hij houdt wel echt van haar, hij heeft gezegd dat hij altijd
van haar zal blijven houden. Wat was ze dankbaar geweest toen ze hem
had gevonden, of toen hij haar had gevonden. Toen ze elkaar hadden
gevonden. Hij was zo stabiel en betrouwbaar. Zo zou ze zelf ook wel
willen zijn, stabiel en betrouwbaar, maar ze betwijfelt of ze dat ooit kan
worden, want ze is altijd zo snel van haar stuk. Ze moet een beetje
stoerder worden. Laten zien dat ze lef heeft. Ze wil geen blok aan zijn
been zijn.
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Ze worden allebei vroeg wakker – het is zomer, het licht valt door de
autoruiten en is veel te fel. Misschien moet ze gordijntjes ophangen,
denkt Charmaine. Dan kunnen ze langer slapen en zijn ze minder
prikkelbaar.

Ze halen donuts van een dag oud met dubbel chocoladeglazuur in
het dichtstbijzijnde winkelcentrum en maken oploskoffie in de auto
met de bekerwarmer die ze aansluiten op de sigarettenaansteker. Dat is
veel goedkoper dan de koffie in de donutzaak.

‘Het lijkt wel picknicken,’ zegt Charmaine opgewekt, maar oude do-
nuts eten in de auto terwijl het buiten miezert lijkt daar niet echt op.

Stan checkt de vacaturesites op zijn prepaid telefoon, maar dat is
nogal deprimerend, want hij zegt steeds: ‘Niks, fuck, niks, fuck, niks’ en
daarom stelt Charmaine voor om te gaan joggen. Dat deden ze ook
toen ze hun huis nog hadden: joggen voor het ontbijt en daarna
douchen, dan voel je je heel energiek en heel schoon. Maar Stan kijkt
haar aan alsof ze gek geworden is, en dat snapt ze ook wel, het zou in-
derdaad stom zijn om de auto onbewaakt achter te laten met alles erin,
zoals hun kleren, en dan ook nog eens zelf gevaar te lopen, want je weet
maar nooit wie er in de bosjes verscholen zit. Waar zouden ze trouwens
moeten joggen? Door de straten met die dichtgespijkerde huizen? De
parken zijn veel te gevaarlijk, daar stikt het van de junks, dat weet ie-
dereen.

‘Joggen, rot toch op,’ zegt Stan alleen maar. Hij is stekelig en chagrijnig
en zijn haar mag ook wel eens een keer geknipt worden. Misschien kan
ze hem later mee het café in smokkelen waar ze werkt, met een handdoek
en een scheermes, dan kan hij zich op de mannen-wc wassen en scheren.
Geen luxueuze plek, maar in elk geval komt er daar nog water uit de
kraan. Ook al is dat roodbruin van de roest.

Het café heet PixelDust. Het werd geopend in de tijd dat hier een digi-
tale minihausse was – een paar interactieve startups en appmakers – en
ze probeerden die nerdy jongens te lokken met spellen en games zoals
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tafelvoetbal, poolbiljart en online autoracen. Aan de muren hangen
grote flatscreens waar vroeger stomme films op werden vertoond bij
wijze van coole achtergrond, maar een daarvan is stuk en op de andere
zijn normale dingen te zien, op elk scherm een andere zender. Er zijn
kleine nissen en hoekjes die bedoeld zijn om superintelligente ge-
sprekken te voeren – de Denktank heette dat gedeelte. Het bord hangt
er nog, maar iemand heeft ‘Denk’ veranderd in ‘Neuk’, want twee van
de hoeren die hier semipermanent wonen doen daar hun werk. Toen
de minihausse ter ziele was, heeft een of andere grapjas het pixel-stuk
van het ledbord vernield, zodat er nu alleen nog maar ‘dust’ staat.

Dat is ook wel toepasselijk, denkt Charmaine, want overal ligt een
laagje vettig stof. Het hele café stinkt naar ranzig vet van het naastgele-
gen kiprestaurant; sommige cafébezoekers kopen daar kippenvleugel-
tjes en nemen ze in een papieren zak mee het café in en laten ze rond-
gaan. Die kippenvleugeltjes zijn tamelijk smerig, maar als ze haar
worden aangeboden slaat Charmaine ze toch niet af.

Het café zou allang gesloten zijn als het niet de stamkroeg was ge-
weest van een handjevol kerels van wie ze denkt dat het de lokale
drugsdealers zijn – of eigenlijk weet ze dat wel zeker. Het is de plek
waar ze hun leveranciers en hun klanten ontmoeten; ze hoeven niet
bang te zijn dat ze worden gepakt, hier tenminste niet, allang niet meer.
Ze hebben altijd een paar meelopers om zich heen hangen en ook die
twee hoeren, dat zijn eigenlijk gewoon twee vrolijke meiden van hoog-
uit negentien. Ze zijn allebei heel mooi; de een is blond, de ander heeft
lang donker haar. Sandi en Veronica, uitgedost in een t-shirt met lo-
vertjes en superkorte korte broeken. Ze hebben gestudeerd totdat ie-
dereen hier failliet ging, zeggen ze.

Charmaine denkt dat ze het niet lang zullen uithouden. Of iemand
slaat ze in elkaar, en dan geven ze het op, of ze raken aan de drugs, en
dan hebben ze het eigenlijk ook opgegeven. Of ze laten zich inpalmen
door een pooier, of ze zijn op een dag gewoon verdwenen, en dan praat
niemand meer over ze omdat ze dan dood zijn. Eigenlijk is het een
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wonder dat dat allemaal nog niet is gebeurd. Charmaine zou wel tegen
ze willen zeggen dat ze hier weg moeten gaan, maar misschien kunnen
ze nergens heen, en bovendien zijn het haar zaken niet.

Als ze niet bezig zijn in de Neuktank, drinken ze een cola light en zit-
ten aan de bar met Charmaine te kletsen. Sandi heeft haar verteld dat
ze dit werk alleen doen totdat ze een echte baan krijgen, waarop Vero-
nica zei: ‘Ja, dan zijn we hier in een wip weg!’ Daar moesten ze allebei
om lachen. Sandi zou graag personal trainer willen worden, en Veroni-
ca verpleegkundige. Daar praten ze over alsof dat misschien ooit echt
gaat gebeuren. Charmaine spreekt ze niet tegen, want oma Win zei al-
tijd dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn; dat Charmaine bij haar
is gekomen was toch ook een wonder? Dus wie weet. Sandi en Veronica
waren een paar keer in het café toen Stan haar na het werk kwam opha-
len en toen moest ze ze wel aan hem voorstellen. Later in de auto zei hij:
‘Je moet niet zo aanpappen met die twee hoeren,’ waarop Charmaine
had gezegd dat ze helemaal niet met ze aanpapte, maar dat ze best lief
waren, maar toen zei hij: Lief? M’n reet, wat ze niet zo aardig van hem
vond. Maar dat had ze niet gezegd.

Zo nu en dan komen er per ongeluk vreemden binnen, meestal jon-
ge kerels, toeristen uit andere, welvarender landen of steden die in de
achterbuurten op zoek zijn naar spanning en sensatie; dan moet ze op
haar hoede zijn. Ze kent inmiddels veel vaste klanten, die laten haar wel
met rust omdat ze weten dat zij niet zoals Sandi en Veronica is, dat ze
een man heeft; alleen nieuwelingen halen het in hun hoofd om iets met
haar te proberen.

Ze werkt altijd ’s middags, dan is het nog redelijk rustig. Ze zou meer
fooi krijgen als ze ’s avonds zou werken, maar dat wil Stan niet omdat er
dan te veel dronken smeerlappen zijn, maar als ze de avonddienst aan-
geboden krijgt, verandert hij misschien nog wel van gedachten, want
ze hebben nu echt bijna geen geld meer. ’s Middags werkt ze alleen met
Deirdre, die computerprogrammeur is geweest: een overblijfsel uit de
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betere tijden van PixelDust. Deirdre heeft een tatoeage van de ring van
Möbius op haar arm, ze draagt haar bruine haar altijd in twee kinderlij-
ke staartjes, en ze is een beetje het Harriet the Spy-achtige type slimme
meid. En dan heb je nog Brad, die als het nodig is de ruige klanten in
toom houdt.

Ze kan tv-kijken op de flatscreens: oude Elvis Presley-films uit de ja-
ren zestig, heel rustgevend, of komische series, ook al zijn die eigenlijk
helemaal niet zo grappig, want ze vindt het maar harteloos en kil om
grappen te maken over het verdriet van anderen. Ze houdt meer van
dramatische series waarin iedereen wordt ontvoerd of verkracht en
opgesloten in een donker hol: het is niet de bedoeling dat je daar om
moet lachen, je moet erdoor van streek raken, alsof het jou overkomt.
Van streek raken is veel warmer en intiemer dan dat afstandelijke, kille
leedvermaak.

Vroeger keek ze altijd naar een realityprogramma, Het thuisfront,
met Lucinda Quant. Lucinda was ooit een bekende televisiepersoon-
lijkheid, maar toen ze ouder werd, kwam ze met Het thuisfront alleen
nog op een lokale tv-zender. Ze interviewde mensen die uit hun huis
waren gezet, dan zag je al hun spullen in de voortuin staan, zoals hun
bank, hun bed en de tv, heel zielig, maar ook wel interessant om te zien
wat ze allemaal hadden gekocht. Lucinda vroeg wat er mis was gegaan
in hun leven en dan vertelden die mensen dat ze altijd heel hard had-
den gewerkt, maar dat de fabriek dicht was gegaan of dat het hoofdkan-
toor was verhuisd of zoiets. Het was de bedoeling dat de kijkers geld
stuurden om die stakkers te helpen, en dat deden ze soms ook, daar zag
je maar weer de goedheid van de mensen aan.

Charmaine vond het een bemoedigend programma, want wat Stan
en haar was overkomen, kon blijkbaar iedereen overkomen. Maar toen
kreeg Lucinda Quant kanker, ze werd kaal en ging video’s over haar ziek-
te streamen, rechtstreeks vanuit haar ziekenhuisbed; dat vond Charmai-
ne deprimerend, dus ze keek niet meer naar Lucinda. Maar ze wenste
haar wel alle goeds toe en ze hoopte dat ze weer beter zou worden.
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Soms kletst ze met Deirdre, ze vertellen elkaar hun levensverhaal.
Dat van Deirdre is erger dan dat van Charmaine, met minder aardige
volwassenen zoals oma Win en meer misbruik, en er kwam ook een
abortus in voor, iets wat Charmaine nooit over haar hart zou kunnen
verkrijgen. Ze is voorlopig aan de pil, die kan ze goedkoop krijgen via
Deirdre, maar ze heeft altijd kinderen gewild. Alleen zou ze niet weten
wat ze moest doen als ze nu per ongeluk zwanger zou raken terwijl Stan
en zij nog in die auto wonen. Er zijn wel vrouwen geweest – vrouwen
van vroeger, sterkere vrouwen – die een kind hebben gekregen in een
kleine ruimte, zoals een oceaanstomer of een huifkar. Maar misschien
niet in een auto. Het is lastig om luchtjes uit de stoelbekleding te krij-
gen, dus je zou extra voorzichtig moeten zijn met dat spugen en zo.

Om een uur of elf nemen Stan en zij nog een donut; daarna rijden ze vol
goede moed naar de afvalcontainer achter een soepwinkel, maar ze heb-
ben pech: iemand is hun al voor geweest. Het is nog geen twaalf uur als
Stan haar afzet bij de wasserette in een van de winkelcentra – een waar ze
al eerder geweest zijn, en waar twee van de machines het nog doen. Daar
draaien ze een was en betalen met hun telefoon. Ze heeft een tijd geleden
hun witte kleren weggedaan – zelfs haar katoenen nachthemdjes – en in-
geruild voor donkere. Je kunt wit heel lastig schoonhouden en ze vindt
het vreselijk als het zo groezelig wordt. Daarna eten ze bij wijze van lunch
een paar plakjes kaas en een overgebleven bagel, met nog meer oploskof-
fie. Vanavond kunnen ze iets beters nemen, want dan heeft Charmaine
haar loon gekregen.

Daarna brengt Stan haar naar de Dust en zegt dat hij haar om zeven
uur komt ophalen.

Brad vertelt dat Deirdre er niet is, ze heeft zich ziek gemeld, maar dat
hindert niet want er is toch niet veel te doen. Er zitten alleen een paar
mannen aan de bar die een biertje drinken. Op het krijtbord staan al-
lerlei bijzondere mixdrankjes, maar die neemt bijna niemand.

Ze bereidt zich voor op weer een saaie middag. Ze werkt hier nog
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maar een paar maanden, maar het lijkt al veel langer. Steeds maar
wachten, wachten en nog eens wachten tot anderen iets beslissen, of tot
er iets gebeurt. Het doet haar heel erg denken aan Zorgcentrum en Kli-
niek De Rode Schoentjes, dat als motto: ‘Oost west, thuis best’ had. Wat
als je erover nadenkt nogal wrang was, want de bewoners zaten daar al-
leen omdat ze het thuis niet meer konden redden. Charmaine moest de
oudjes op gezette tijden iets te eten of te drinken geven, net zoals in de
Dust, en aardig tegen ze doen, net zoals in de Dust, en veel glimlachen,
net zoals in de Dust. Soms organiseerde ze iets, dan liet ze een thera-
peutische clown of hond komen, of een goochelaar, of een bandje dat
graag voor het goede doel optrad. Maar meestal gebeurde er niet veel,
wat dat betreft was het er net zo’n webcamsite met arendskuikentjes.
Totdat er opeens eentje met veel chaos en gefladder piepend en op een
onaangename manier doodging. Net zoals in de Dust. Hoewel ze ie-
mand in de Dust als het even kan nooit binnen in elkaar slaan.

‘Pilsje,’ zegt een man aan de bar. ‘Dezelfde.’ Charmaine glimlacht
neutraal en bukt om een flesje uit de koelkast te halen. Als ze weer
rechtop staat, ziet ze zichzelf in de spiegel – ze heeft nog steeds een goed
figuur en ze ziet er ondanks de onrustige nacht niet eens heel moe uit –
en betrapt de man erop dat hij naar haar zit te staren. Ze slaat haar ogen
neer. Zat ze hem uit te dagen, zat ze met hem te flirten door zo te buk-
ken? Nee, ze deed gewoon haar werk. Laat hem maar kijken.

Vorige week hadden Sandi en Veronica aan haar gevraagd of ze zin
had om ook een paar klanten af te werken. Daarmee kon ze meer ver-
dienen dan achter de bar, zeiden ze, veel meer zelfs als ze het ergens an-
ders deed. Ze hadden een paar kamers in de buurt die ze soms gebruik-
ten, veel chiquer dan de Neuktank, kamers met bedden. Charmaine
zag er fris uit, mannen hielden van zulke blondines met een lief, kin-
derlijk gezicht en grote ogen.

O nee, had Charmaine gezegd. Dat zou ik niet kúnnen! Maar ze had
wel een lichte opwinding gevoeld, alsof ze door een raam naar binnen
tuurde en een andere versie van zichzelf zag die een dubbelleven leid-
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de, een ruiger leven dat meer de moeite waard was. In elk geval in fi-
nancieel opzicht meer de moeite waard, en ze zou het toch voor Stan
doen? Dat zou een excuus zijn voor de dingen die zouden gebeuren.
Dingen met vreemde mannen, andere dingen. Hoe zou dat zijn?

Maar nee, ze kon dat niet doen, want het was veel te gevaarlijk. Je kon
maar nooit weten wat zulke mannen zouden doen, misschien lieten ze
zich wel meeslepen. Door hun behoefte aan zelfexpressie. En stel dat Stan
erachter kwam? Hij zou dat nooit goedvinden, ook al hadden ze het geld
nog zo hard nodig. Hij zou er kapot van zijn. Bovendien was het verkeerd.

Blut

Stan gaat naar het laatste adres dat hij van Conor heeft, een dichtgespij-
kerde bungalow in een straat die maar voor de helft bewoond is. Het is
net alsof hij achter sommige ramen een gezicht ziet, maar misschien
lijkt dat maar zo. Het kan ook gezichtsbedrog zijn. Er is een tuin die zo
te zien ooit gemeenschappelijk is geweest, en waar nog een paar ver-
dorde erwtenplanten staan. Een paar houten stokken steken uit het
kniehoge stekelige onkruid omhoog. Op de kapotte stoep naar de ve-
randa is met rode verf een doodshoofd geschilderd, net zo een als
waarmee Con en hij hun clubhuis in het schuurtje beschilderden toen
hij tien was. Wat moest dat eigenlijk voorstellen? Piraten, waarschijn-
lijk. Vreemd, zoals symbolen stand blijven houden.

Dit is het huis dat Con had gekraakt toen Stan hem voor het laatst
zag, twee of misschien alweer drie jaar geleden. Hij had een sms’je van
hem gekregen dat heel dringend klonk, maar toen hij hier kwam, bleek
het weer het oude liedje te zijn: Con wilde geld van hem lenen.

Hij trof hem destijds aan in een hemd en een zwembroek, met een rij
getatoeëerde spinnen op zijn arm; hij stond met een mes naar een bin-
nenmuur te gooien – of om precies te zijn naar de omtrek van een
naakte vrouw die met een paarse markeerstift op de muur was gete-
kend – terwijl een paar van zijn hersenloze kameraden een joint rook-
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ten en hem aanmoedigden. Stan had toen nog een baan en voelde zich
erg superieur, dus hij had zoals het een echte grote broer betaamt Con
de les gelezen over zijn luiheid, waarop Con had gezegd dat hij die
preek beter in z’n reet kon steken. Een van de vrienden had aangebo-
den om Stan z’n kop van z’n romp te rukken, maar Con had alleen maar
gelachen en gezegd dat als er een kop afgerukt moest worden hij dat
zelf ook nog wel kon. ‘Dat is mijn broertje, daar krijg ik altijd zulke zei-
kerige praatjes van voordat hij met geld over de brug komt.’ Na nog wat
boze blikken hadden Stan en Con elkaar op de schouders geslagen en
had Stan hem een paar honderdjes geleend; die had hij sindsdien nog
niet teruggekregen, maar dat zou hij nu wel erg graag willen. Maar toen
had Stan de fout begaan om over dat Zwitserse zakmes van vroeger te
beginnen en had Con hem uitgelachen omdat hij zich nog steeds op-
wond over dat stomme mes, en uiteindelijk hadden ze elkaar weer
kwaad staan uitschelden, net als toen ze negen waren.

Stan klopt op de afgebladderde groene deur. Er komt geen reactie,
dus duwt hij de deur, die niet op slot zit, open. Een of andere pyromaan
moet het huis van binnenuit in de fik hebben gestoken, want het is half
verkoold. De ruiten zijn kapot en het hete zonlicht weerkaatst op de
glasscherven op de grond. Hij heeft het akelige gevoel dat Conor mis-
schien als een zwartgeblakerd skelet ergens in dit huis ligt, maar hij ziet
niemand in de lege, verkoolde kamers zonder dak. Uit de verschroeide
meubels vol muizennesten walmt een vieze rooklucht op.

Als hij weer buiten komt, staat een man in zijn auto te gluren, ongetwij-
feld met de bedoeling hem te stelen. Hij is broodmager en heeft zo te zien
geen wapen, dus Stan kan hem als het erop aankomt wel hebben. Toch
lijkt het hem beter om een beetje afstand te houden.

‘Hé,’ zegt hij tegen het smerige grijze shirt en het kalende achter-
hoofd. De man draait zich snel om.

‘Ik kijk alleen maar,’ zegt hij. ‘Mooie auto.’ Hij lacht innemend, maar
daar trapt Stan niet in: hij ziet een doortrapte glinstering in die holle
ogen. Zou hij een mes hebben?
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