
Het is 2003, de zomer dat Louis Claus naar school 
komt in een clownspak en Carla haar broek te kort 
afknipt, de zomer dat haar vader tijdens het vrijen 
een tumor ontdekt in de borst van haar moeder en 
haar vriendin Juicy van school wordt gestuurd van-
wege cokegebruik. Na de zomer gaan ze hun eigen 
weg, maar jaren later, na de dood van haar moeder, 
raakt Carla opnieuw gefascineerd door Louis, die 
inmiddels een succesvol acteur is geworden. Bij het 
terughalen van haar herinneringen blijkt dat ze hun 
relatie verkeerd heeft ingeschat. Het aanbidden van 
Louis Claus gaat over de dunne grens tussen verlan-
gen en wanhoop, zwijgen of je uitspreken, en is een 
poëtische zoektocht naar intimiteit.
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Voor Carlita





Verbeeld je dat je achtervolgd wordt  
door de geest van een bloem.

Ali Smith





9

Het werd zomer en ik knipte mijn broek af.  
Louis Claus kwam naar school in een clownspak, 
met rode en groene ruiten en een slappe veterstrik 
die de witte kraag bijeenhield. De hitte van de aan-
rollende zomervakantie hing al in de lokalen en ik 
was niet de enige die hem aanstaarde terwijl hij voor 
de deur van het wiskundelokaal stond te wachten tot 
de zoemer ging. Zijn pak was van nylon, zweetplek-
ken kleurden donker onder zijn oksels, strak staarde 
hij voor zich uit met een triomfantelijke glimlach.
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 ‘Heb je een feestje?’ vroeg Kelly.
 Zij was onderdeel van het leger meisjes wier 
naam eindigde op de Griekse y, de Wendy’s en Cin-
dy’s en Mandy’s, mooi als mijn oude barbiepop-
pen. Louis begon een gesprek over het huiswerk en 
dwong haar zo om zijn kleding te negeren. Tegen de 
tijd dat we allemaal plaats hadden genomen in het 
lokaal leek het al meer dan normaal dat een jongen 
die in de brugklas niets anders had gedaan dan knap 
en goedlachs zijn een clownspak droeg. In de pau-
ze ving ik op dat het om een weddenschap ging en 
zakte mijn bewondering in, maar later hoorde ik dat 
zijn oma dood was en dat Louis zo het leven wil-
de vieren. Kelly beweerde dat hij geen ondergoed 
droeg, erg punk. We wilden ontzettend graag begrij-
pen waarom Louis deed wat hij deed, maar toen een 
zesdeklasser die voor de deur stond te roken het aan 
hem vroeg, antwoordde hij alleen maar: ‘Waarom 
niet?’
 Omdat we veertien waren, Louis. Omdat wat 
wij droegen, hoe we ons gedroegen, met argusogen 
bekeken werd door onze leeftijdsgenoten en we nog 
niet het relativeringsvermogen hadden om te be-
seffen dat we de meesten van hen na de middelba-
re school niet meer terug zouden zien. Bovendien 
zweet je je rot in een pak van nylon, in juni, zelfs al 



11

valt de kraag wat open en borrelt je borsthaar erbo-
venuit. Ik moest op mijn hand gaan zitten om hem 
niet uit te steken naar dat borsthaar. Het schitterde 
donker en scherp op zijn klamme borst, ik wilde het 
ontwarren als een ouderwets telefoonsnoer.
 ‘Je geilt op hem, hè?’ vatte Juicy de situatie sa-
men. Juicy wilde de hele tijd over seks praten en si-
garetten roken en van de weeromstuit ging ik ook 
over seks praten.
 ‘Louis is zo mooi,’ zei ze, ‘mijn kut begint gelijk 
te stromen, net een zwembad.’
 Wat mij deed denken aan chloor en schreeu-
wende kinderen die een opstopping veroorzaakten 
in de glijbaan. Juicy was van school gestuurd omdat 
ze steeds met een bloedneus in de klas zat. Onze 
mentor beweerde dat het aan haar cijfers lag.





HUNKER
2003
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De bomen staan in brand. Een man met een oran-
je hesje houdt de nieuwsgierige buurtbewoners op 
afstand door zijn armen te spreiden als Jezus. Hij 
heeft toevallig ook lang haar en een baard. Een col-
lega van Jezus rolt de blusslang uit.
 ‘Tuig,’ zegt hij duidelijk verstaanbaar, waarmee 
hij niet de kinderen van buurtbewoners bedoelt. 
Dit vandalisme komt vast van de krakers die on-
langs het leegstaande Chinese restaurant midden in 
de nieuwbouwwijk hebben bezet. De jonge bomen 
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staan met rubberen banden vastgebonden aan pa-
len. Hun takken knetteren, buigen door, reflecteren 
in de zilveren strips op het vest van Jezus, die vraagt 
of iemand iets gezien heeft. Ik heb mijn moeder 
gezien, vanochtend, die stond te huilen onder de 
douche, met één hand tegen de tegelwand geleund. 
Haar haren dropen omlaag en haar tranen ook. Ik 
heb een berichtje van Louis gezien waarin stond dat 
ik direct moest komen en onderweg naar hem een 
man die een prullenbak van achteren bereed, dron-
ken op zaterdagmorgen.
 ‘Nee, niets gezien,’ zeg ik tegen Jezus. ‘Mag ik 
er nu door?’

‘Schoenen uit,’ roept Anita Claus vanuit de huiska-
mer.
 Met mijn hakken heb ik al eerder putjes in hun 
houten vloer getrapt. Vanbuiten zien de huizen in 
de wijk eruit als schoenendozen, maar achter de 
voordeur van het gezin Claus is alles van licht hout, 
met dunne witte gordijnen. Aan de muren hangen 
foto’s, genomen tijdens reizen, en op de eettafel 
staan groene glazen vazen gevuld met zonnebloe-
men. Anita zit tussen de vazen te roken. De asbak is 
al vol.
 ‘Louis is boven,’ zegt ze.
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 Op mijn sokken beklim ik de glanzend versle-
ten treden, blijf staan bij de wenteling. Er zit grijs 
tussen de geblondeerde haren van Anita, die ze 
heeft opgebonden in een knot. De askegel van haar 
sigaret valt in haar schoot, zonder te kijken schiet ze 
hem weg met haar nagel en neemt een trek.
 De zolderkamer van Louis ruikt naar Louis, 
naar zijn sportshirts en de hasj die hij in een film-
doosje verbergt, naar wierook tegen de hasjgeur. 
Naar mijn bloed, want ik ben een keer ongesteld 
geworden op het luchtbed. Naar onze seks, op zijn 
bureau, het bed, het luchtbed, voor de spiegel. Al-
tijd als we langer dan twintig minuten boven blijven 
roept Anita dat we moeten komen eten.
 Louis ligt op zijn bed, in een vierkant van zon, 
met zijn armen over zijn ogen zodat ik niet kan 
zien of hij heeft gehuild. Zijn voeten hangen over 
de rand van het bed, hij heeft lange armen, lange 
benen en gouden haartjes op zijn kin. Naast hem is 
nog een smalle strook matras vrij, ik nestel me tegen 
hem aan.
 ‘Ik heb vanochtend mijn eerste toneelles gehad 
en het ging echt kut,’ zegt hij.
 ‘Wat moest je doen dan?’
 ‘Een liefdesscène spelen met een stoel. Niet 
met een onzichtbaar iemand op die stoel, maar met 
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de stoel zelf. Dus heb ik hem geaaid en er een beetje 
tegenaan gereden, maar hoe kun je houden van een 
stoel?’
 ‘Toen ik elf was probeerde ik een speciale band 
op te bouwen met een verzorgpony van de manege. 
Ik wilde mijn armen om haar kop slaan en gehei-
men in haar oren fluisteren.’
 ‘Bij een paard heet dat hoofd,’ zegt Louis.
 ‘Daar ga je al. Daisy zwaaide haar hoofd steeds 
buiten het bereik van mijn armen of stapte achteruit 
zodat ik tegen de stalmuur werd geplet. Ik had net 
zo goed een scooter kunnen poetsen.’
 Hij verschuift zijn arm, zijn ogen zijn rood. 
‘Het is mijn droom, snap je?’
 ‘Nee. Want wat gebeurt er dan als je acteur 
wordt?’
 ‘Dan kun je jezelf laten zien,’ zegt hij.
 ‘Knappe tegenspeelsters.’
 ‘O, ja, dat zeker.’ Hij knijpt in mijn bil. ‘Volle 
zalen, applaus, dat ze je serieus nemen. Als je naar 
zo’n film kijkt, naar Robert De Niro, Al Pacino, dat 
is toch vet? Reservoir Dogs met Michael Madsen, 
waarin hij een dansje doet voor die vastgebonden 
gijzelaar en daarna zijn oor afsnijdt?’
 Hij neuriet het liedje en rolt boven op me, over 
mijn arm heen, waardoor ik het uitkerm.
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 ‘Wat heb je gedaan, lief ?’
 In grote rode halen staat zijn naam op mijn 
onderarm, Louis C. Isadee begon ermee, ze kraste 
de W van Wesley in haar pols bij biologie met een 
ontleedmes. Kelly deed het met een stanleymes bij 
techniek. Cindy had al veel krassen op haar armen, 
ze zei dat die de ‘I’ van ‘Ik’ waren, dat ze verliefd was 
op zichzelf. Louis wrijft over de krassen om ze uit te 
wissen.
 ‘Dat mag je niet meer doen, hoor. Jezus, jij 
houdt echt veel van mij, hè?’
 ‘Meer dan jij van die stoel.’
 Zijn gezicht betrekt. ‘Ze zeiden dat ik meer van 
mezelf moest laten zien. Maar dit is wie ik ben.’
 Ik heb geen idee wat hij daarmee bedoelt, dus 
bied ik mijn halfopen mond aan. Met gesloten ogen 
en uitgestoken tong komt zijn gezicht dichterbij.  
Hij kust me tot ik verdwijn. 
 ‘Gaat het?’ vraagt hij, met zijn tong in mijn 
mond.
 Anita roept van beneden dat we moeten komen 
eten.

De vazen met zonnebloemen zijn rond de tafel op 
de grond gezet om de lunch te bewaken.
 ‘Wat is dit?’ vraag ik en prik in een groen, kar-
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telig blaadje dat steeds van mijn vork valt.
 ‘Coq au vin met een groene salade,’ zegt Anita.
 ‘Heb je nog nooit rucola gegeten?’ vraagt Louis.
 Het antwoord, dat mijn vader niet in sla gelooft, 
gaat verloren in de voordeur die dichtslaat, Anita die 
een ontsnapte lok achter haar oor steekt. Titus Claus 
is net zo lang als Louis, maar gerimpeld en meer ver-
kleurd door de zon. Nadat hij zijn rolkoffer naast de 
trap heeft geparkeerd, omhelst hij zijn zoon en zijn 
vrouw, die op haar stoel is blijven zitten.
 ‘Wie is dit?’ vraagt hij aan Louis.
 ‘Carla,’ antwoord ik zelf.
 Hij neemt plaats aan het hoofd van de tafel. 
Louis vertelt over zijn acteeropdracht en de spie-
gelzaal waar op doordeweekse dagen tae-bo wordt 
gegeven en in het weekend tieners sterfscènes spe-
len. Anita schept een bord vol en zet het nogal hard 
voor Titus neer.
 ‘Ik heb een bericht ingesproken op je voicemail, 
over je aankomsttijd. Die was mij niet helemaal dui-
delijk.’
 Ze schenkt hem een glas water in, het klotst 
over de rand. Het zijn glazen met ribbels die in el-
kaar gestapeld in de hals van de fles passen. Beslist 
erg Frans.
 ‘Sorry,’ zegt Titus, pakt haar handen en wrijft 
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erover. Er loopt een litteken van zijn wenkbrauw 
naar zijn oor. Anita’s voorhoofd ontspant, ze om-
klemt zijn vingers. In de wijnsaus drijven vetbelle-
tjes. Ik schep mezelf nog een tweede portie op, saus 
drupt van de opscheplepel op tafel en trekt in het 
hout. Titus is een maand van huis geweest om in 
Bagdad verslag te doen van de bombardementen. De 
reis is goed verlopen, hij heeft op een enkele persoon 
na iedereen kunnen ontmoeten. Eén expert werd 
vermist. Louis’ vader beantwoordt vragen maar lijkt 
er met zijn hoofd niet helemaal bij, alsof hij wat hij 
heeft gezien eerst moet opschrijven om te weten wat 
hij ervan vindt.
 ‘Wat vind jij van de situatie?’ vraagt Louis.
 Verrast slik ik mijn volle mond leeg. ‘Welke si-
tuatie?’
 ‘In Irak.’
 ‘Ik hoop dat ze Osama bin Laden snel zullen 
vinden en daarna weer naar huis gaan.’
 ‘Daar gaat die hele oorlog helemaal niet om.’ 
Louis begint de problemen van de Amerikaanse in-
vasie uiteen te zetten.
 ‘Ik lees eigenlijk geen kranten,’ zeg ik in zijn 
adempauze.
 ‘Waarom niet?’ vraagt Titus.
 ‘Omdat er laatst op de voorpagina stond dat 
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een jongen van zeven een eend heeft doodgeschopt. 
Dat is toch geen nieuws?’
 ‘Welke krant lezen je ouders?’ vraagt Anita.
 ‘Alle kranten, mijn vader vindt dat we ons breed 
moeten oriënteren.’
 Louis lacht maar houdt daarmee op na een blik 
van zijn vader. Vriendelijk vraagt Titus wat ik later 
wil worden.
 ‘Niks. Ik ga trouwen met een oudejaarsloterij-
winnaar.’
 Nu lachen ze allebei. Door het tuimelraam 
drijft een vage brandlucht naar binnen. We lijken 
net een familiefoto van een liefdevol gezin. Mijn ge-
zichtsspieren ontspannen terwijl ik luister naar hun 
stemmen. Geen sarcasme, geen verborgen kritiek in 
goedbedoelde opmerkingen. Na de maaltijd bied ik 
aan de borden op te stapelen om ze in de vaatwasser 
te zetten. Als ik over haar heen buig om het bord te 
pakken, raakt Anita even mijn elleboog aan.
 ‘Geen dank,’ zeg ik.
 ‘Ik zou het fijn vinden als je zo gaat. Titus is net 
thuis en dan kunnen we even met het gezin zijn.’
 ‘Tuurlijk, snap ik.’
 Ik knijp hard in de borden zodat ze over elkaar 
heen schrapen en er een vork op de vloer valt. Louis 
speelt neuriënd met de glazen. En profil loopt er een 
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gouden streep licht langs zijn neus en volle lippen. 
Er was geen ruimte voor de rest van zijn naam, ik 
kwam te dicht bij mijn pols.

Onder de kapstok zoent hij me.
 ‘Wat deed je net in de koelkast?’
 ‘Niks.’
 Ik vlecht mijn vingers door het zilveren kettin-
kje om zijn nek.
 ‘Zie ik je vanavond nog?’ vraagt hij.
 ‘Zal ik je hier op komen halen? Dan gaan we 
samen.’
 ‘Waarom?’ Hij bijt in mijn neus.
 Hun witte voordeur valt zacht achter me dicht. 
Straks zullen ze aan het avondeten de lunch over-
doen, als gezin. Met mijn sleutel steek ik driftig 
in mijn fietsslot, tjak, tjak, tjak, hij ketst steeds af, 
maakt kleine krasjes naast het gat. De bomen heb-
ben houtskoolhanden. Het is een stralende dag, met 
zonlicht zo wit dat het in je ogen snijdt. Terwijl ik 
de wijk uit fiets klappert een rood-wit afzetlint me 
achterna, tjak, tjak, tjak.

Ons huis is eerder gebouwd dan de rest van de buurt. 
Op een luchtfoto uit 1931 staat het zich een eiland 
te wanen, alleen in een weiland zonder buurt erom-
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heen. De mensen van wie mijn ouders het kochten 
hadden een sauna gebouwd op zolder, waar we nooit 
in gaan zitten maar waarin aanbiedingen toiletpa-
pier en voordeelverpakkingen wasmiddel worden 
be waard. Om het huis ligt een grote, wilde tuin met 
een heg tegen gluurders en op onze voordeur hangt 
het hele jaar door een kerstkrans, dat vindt mama 
feestelijk. Ze heeft zelfs kerstballen gehangen aan 
het stuur van de fiets van mijn zus, die in de voor-
tuin is blijven staan toen ze wegliep.
 Met de gejatte zak rucola in mijn handen loop 
ik de trap op en af, laat mijn stem door alle lege ka-
mers gaan.
 ‘Mama?’
 En ik roep papa ook, om me niet schuldig te 
voelen. Van de keuken naar de woonkamer, ik con-
troleer de tuin, die er weelderig bij ligt. Waarschijn-
lijk is papa aan het tennissen of golfen met ande-
re artsen, of hij draait weekenddienst. Mama heeft 
dinsdag koor, woensdag leesclub, vrijdagavond an-
dere leesclub, zaterdag pilates. Vroeger deed ze ook 
aan bergbeklimmen en motorrijden, maar dat mocht 
niet meer van papa zodra ze kinderen kreeg.
 ‘Wie gaat er voor hen zorgen als je veronge-
lukt?’ had hij gevraagd, terwijl zij haar blauwe mo-
tor van de standaard haalde. Dat was een strikvraag, 
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want hij reed ons naar de sportclubs, deed de bood-
schappen en legde me uit hoe mijn lichaam werkte.
 Op de eettafel ligt geen briefje, wel een pak 
ham. Ik leg het in de koelkast naast de piramide van 
gekoelde flessen spa. Mijn moeder heeft een plank-
je vol hüttenkäse en dieetshakes waarvan alleen zij 
mag drinken. De groentela is gevuld met broodjes 
bapao, breezers en hotdogs voor mij.
 Ik gooi een bapao in de magnetron en kijk naar 
het plastic zakje, hoe het opzwelt totdat het knapt. 
Hete stoom spuit uit de opening. De fles chilisaus is 
bijna leeg, ik knijp nog net een ronde oranje vlek op 
het bord en gooi de bapao in het midden zodat de 
saus op mijn shirt spat.
 Op Tel Sell prijzen Tom en Candice de Magic 
Bullet aan, een zilveren kogel die kan hakken, snij-
den en blenden. In het reclameblok laat een vrouw 
een appel op de vloer van de metro vallen en sluiten 
haar vingers zich tegelijkertijd met die van een man 
om de appel. Hij ruikt aan haar hals.
 ‘Men can’t help acting on impulse,’ zegt een 
zoete vrouwenstem.
 Op TMF begint net de clip van ‘November Rain’. 
Axl Rose draagt een piratenjas en trouwt met een 
lange vrouw in de mooiste bruidsjurk die ik ooit zag. 
Hun bruiloft en haar begrafenis zijn verweven. Was 
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ze al ziek toen ze trouwde, en heeft ze dat verzwe-
gen? Hun getuige, Slash, loopt de kerk uit om een gi-
taarsolo te geven. Met de vaste telefoon bel ik Isadee 
en vraag haar om samen te kijken.
 ‘Dit is niet helemaal mijn smaak,’ zegt ze.
 In de chatstrook onder aan het scherm glij-
den hartenkreten voorbij. ‘Mel doet de groetjes aan 
Tygo, me liefie’ en ‘Sabrina + Justin 4-ever!!!’ Met de 
hoorn tussen mijn schouder en oor geklemd luister 
ik naar een verslag van Isadees date met Wesley.
 ‘…we zouden naar 2 Fast 2 Furious gaan maar 
ik had mijn id niet mee en toen werd hij boos om-
dat de film 16+ was en toen moest ik huilen, maar 
het regende dus hij zag het niet…’
 Ondertussen speel ik met mijn mobiel.
 ‘Dus we gingen in plaats daarvan naar Legal-
ly Blonde 2 en ik zei dat ik advocaat wilde worden, 
hij denkt dat ik beter geneeskunde kan gaan stude-
ren…’
 Met mijn duim typ ik een boodschap en accep-
teer de kosten. Daarna sms ik Louis dat hij de tv aan 
moet zetten. Hij stuurt onmiddellijk terug dat hij 
met zijn ouders in de woonkamer zit en dat de tele-
visie niet aan mag. Ik stuur de sms door aan Juicy.
 ‘ok, staat aan.’
 ‘Stomme clip.’
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 ‘Je hebt kankerslechte smaak.’
 Dan krijgt ze de chatstrook in de gaten waar 
mijn bericht langsknippert. Ze stuurt: 
 ‘hahahaha ik ook van jou, lekker ding! ~xXxX~’
 De trage vlek saus die over het bord naar rechts 
is gegleden komt bijna tot de rand. Met mijn wijs-
vinger teken ik er een hartje in.
 ‘…maar wat denk jij,’ vraagt Isadee, ‘denk je dat 
hij dat meent? Wie moet er voor onze kinderen zor-
gen als we allebei een succesvolle carrière hebben? 
Wordt dat een probleem, denk je?’
 Nadat ze heeft opgehangen zap ik naar een bel-
spel met een cryptogram, een slang die om de aard-
bol cirkelt, het antwoord is Aart Staartjes. Na zeven 
keer bellen kom ik nog niet in de uitzending. De pre-
sentatrice blijft maar herhalen dat zij op deze mooie 
zaterdag in haar eentje in de studio staat en dat ze 
wou dat er iemand belde, ze wappert zichzelf treurig 
koelte toe met driehonderd euro die ze in haar hand 
houdt. De voordeur slaat tegen de halmuur.
 ‘Wat denkt die trut wel niet. Ik vroeg nota bene 
heel vriendelijk of ik daar mocht liggen, ik lig al-
tijd vooraan met mijn matje, maar dat kind bleef 
gewoon liggen en beweerde dat er geen vaste plaat-
sen zijn.’ Mama kwakt haar pilatesrugzak neer in de 
gang. ‘Daar lig ik dus elke week.’
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 ‘Dag schat’, papa komt binnen in tenniskleren. 
Bij het knuffelen valt er wat roos uit zijn haar op 
mijn shirt.
 ‘Waar zijn jullie geweest?’ vraag ik.
 ‘Je moeder bij pilates en ik was na de tennis op 
bezoek bij Corrie, ken je die? Dat is een oud-klas-
genootje dat net terug is verhuisd. Uiteindelijk ver-
huist iedereen terug,’ zegt hij tevreden.
 ‘Omdat haar man dood is.’ Mama legt het 
hoofddoekje, waarover ze zegt dat ze er wel een ou-
dere lesbienne mee lijkt, over de bankleuning. De 
aangeschafte pruik draagt ze niet, hij zit niet lekker. 
En ze vindt dat hij haar jong maakt, want een man 
in de supermarkt had naar haar gefloten. Toen had 
ze haar pruik opgewipt en hem toegesist: ‘Ik heb 
twee tienerdochters en ik heb kanker.’
 Mama loopt door naar de keuken en komt te-
rug met de zak rucola.
 ‘Wat is hiervan de bedoeling?’ vraagt ze.
 ‘Bij Louis aten we coq au vin.’
 ‘Was Anita zich weer aan het aanstellen?’
 Papa laat zich naast me zakken op het krappe 
televisiebankje.
 ‘En wat heb jij gedaan vandaag? Vanochtend 
heb ik getennist met Jan, die het aan zijn knie heeft. 
Vorige week had ik hem in de dubbel verslagen en 
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ik kon zien dat dat hem niet lekker zat, dus deze 
week had ik aangeboden om samen te dubbelen, zo-
dat hij van mijn kracht kon profiteren. Jan is nu met 
Betty, want hij is van Petra af, die zit in Frankrijk 
in zo’n vrouwengroep met haar menstruatiebloed te 
schilderen. Dus ik zei tegen Jan: “Betty is wat jonger 
dan jij, dus ik laat je flink rennen.” We lachen wat af. 
Zo’n tennisgroep is toch ook vriendschap, de bor-
rel achteraf is net zo belangrijk als het spel. Ruik ik 
naar drank?’
 Hij ademt in mijn gezicht.
 ‘Een beetje.’ Door het kraken van de trap kan ik 
mama naar boven volgen.
 ‘Ik heb nog wijn toe genomen om die bier-
lucht kwijt te raken. Hans van de tennisgroep is vol-
gens mij jaloers op Jan en Betty want hij is nooit 
getrouwd. Hij heeft wel een vriendin maar wil niet 
samenwonen, ze moet aanbellen bij zijn intercom. 
Dan vraagt Hans “welke ben jij?”. Dat vindt zijn 
vriendin niet leuk. Maar wat heb jij nou gedaan 
vandaag?’
 ‘Ik was bij Louis.’
 Papa woelt door mijn vette haar. ‘Fijn om even 
je stem te horen.’



30

Op de overloop blijf ik staan. Haar kamerdeur is 
dicht, wat betekent dat ze slaapt of een boek leest. 
Naast haar bed liggen de pockets hoog opgesta-
peld, sommige al jaren. Zachtjes klop ik aan. Geen 
antwoord. Toch open ik de deur. Er is een rolluik 
geïnstalleerd, om de kamer volledig te verduisteren. 
Langzaam wennen mijn ogen aan het zwart, waarin 
de omtrek van haar bed net te zien is.
 ‘Mam? Slaap je?’
 ‘Wat is er?’
 Zelfs liggend klinkt ze ongeduldig, alsof ik 
haar stoor bij het inpakken van haar tas. Een zware 
lichaamsgeur komt uit het zwarte gat. Haar gezicht 
loopt over in haar kussen.
 ‘Louis had vandaag zijn eerste toneelles. Denk 
je dat dat ook iets voor mij zou zijn?’
 Ze denkt erover na, of is in slaap gevallen. Ik 
zie mezelf in een lichtcirkel, met golvend haar tot op 
de grond in een wit gewaad, met grote koeienogen. 
Het publiek is onzichtbaar maar wacht gretig in de 
duisternis van de zaal. Ik moet ze iets vertellen, iets 
belangrijks wat ik meen, maar Louis pakt me van 
achteren vast en kriebelt in mijn oor dat de tekst zo 
niet gaat.
 ‘Ze zeiden dat hij meer zichzelf moest zijn, hij 
vond het erg dat ze dat hadden gezegd.’
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 ‘Waarom?’ vraagt mama.
 ‘Hij wil acteur worden.’
 ‘Maar hoe kan dat nou,’ zegt ze vanuit het don-
ker. ‘Die jongen heeft geen ziel.’
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’s Avonds overwoekeren terrasstoelen het markt-
plein. Onze tafel wankelt ondanks drie dubbelge-
vouwen bierviltjes onder de poot. Wesley is er ook, 
hij draagt een leren jack en slaat met zijn hand op 
tafel als hij vindt dat hij gelijk heeft.
 ‘Het is niet persoonlijk, ik vind vrouwen met 
grote borsten gewoon mooier. En daar wil ik best 
voor betalen,’ zegt hij.
 Isadee staart verstrooid in haar decolleté.
 ‘Wat is er mis met Ies d’r borsten?’ vraagt Juicy.
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 Ze neemt een slok rum-cola waarbij ze hem 
blijft aankijken over de rand van haar glas.
 ‘Het zijn prachtige borsten,’ zegt hij. ‘Eigen-
wijs, lief, ik ben er dol op. Toch Ies?’
 Isadee knikt en veegt een wimper weg van haar 
wang.
 ‘Maar ik heb altijd gedroomd van een vrouw 
met enorme tieten. Zoals die chick daar heeft.’ Hij 
wijst op de serveerster die met een blad vol lege gla-
zen en volle asbakken tussen de terrasstoelen door 
navigeert. ‘Dat zijn nou lekkere tieten. Maar weet 
je? Ik hou van Isadee. Ze is echt mijn droomvrouw. 
Mooi, vet slim. Dus dan ben ik best bereid om bor-
sten voor haar te betalen.’
 Hij nipt aan zijn baco, zweet parelt tussen zijn 
stekelhaar.
 ‘Ik ga ze zelf betalen,’ zegt Isadee.
 ‘Luister poes, die dingen zijn hartstikke duur, 
stop jij dat geld nou maar in je studie.’ Hij staat op 
en stoot met zijn bovenbenen tegen de tafel, onze 
glazen wankelen. ‘Wat willen de dames drinken?’
 ‘Iets van zeven euro vijftig,’ zeg ik.
 ‘Aso,’ fluistert Isadee tegen me terwijl we zijn 
leren rug nakijken.
 ‘Hij heeft toch geld? Dat zegt hij net zelf.’ Juicy 
kauwt een tandenstoker kapot. ‘Volgens mij is die 
chick lesbisch.’
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 Ze probeert oogcontact te maken met de ser-
veerster die de glazen in elkaar stapelt en het dien-
blad op haar andere hand laat balanceren.
 ‘Komt die plastisch-chirurgische wens wel he-
lemaal uit jezelf ?’ vraag ik.
 Lachend knijpt Isadee in mijn arm. ‘Laat het 
maar aan jou over om het als een drama te formule-
ren.’
 Wesley komt terug en houdt met uitgespreide 
vingers drie glazen vast: whisky voor Isadee, wod-
ka-jus voor Juicy en een bruine moddercocktail voor 
mij.
 ‘Precies zeven vijftig,’ zegt hij grijnzend en zet 
het glas neer voor mijn neus. ‘Alles door elkaar. It’s 
your funeral.’ Hij kust Isadee op haar kruin, ik volg 
zijn lippen van tuiten tot huid.

In de club hebben ze te veel mensen binnengelaten 
waardoor we allemaal licht in ons hoofd worden van 
het zuurstofgebrek en de rook. Door een haag van 
armen worstel ik me naar de dansvloer, langs de ja-
renvijftigbooths, met gaten van uitgedrukte sigaret-
ten in het nepleer van de banken. Juicy danst op het 
podium tussen twee jongens in alsof ze aan elkaar 
zijn genaaid en de stroboscoop flitst, haar gezicht 
asgrauw. Naast de bar vormen Rico en Angela een 
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zoenende pilaar. Rico doet op feestjes alsof hij in 
slaap valt op de bank zodat hij niet naar huis hoeft. 
Ik wring me langs jongens die kauwgum kauwen en 
alleen hun schouders bewegen en meisjes die tot de 
grond gaan, langs Priyanka die een glas bier uitgiet 
boven het hoofd van Jeffrey, waarop hij haar in haar 
gezicht stompt. De beveiliging trekt ze al uit elkaar, 
duwt hem naar de uitgang. Priyanka moet huilen, in 
het snot onder haar neus glibberen druppels bloed.
 ‘K-k-k-klootzak,’ snottert ze en duwt de prop 
wc-papier die iemand haar aanreikt tegen haar ge-
zicht. ‘Eerst vreemdgaan en dan dit.’
 Met mijn arm om haar heen zeg ik lieve din-
gen die ze niet verstaat, de muziek dreunt, iedereen 
lacht. Rico komt naar ons toe met een onwillige 
Angela in zijn kielzog.
 ‘Kan ik iets doen?’ vraagt hij aan Priyanka.
 ‘Klootzak,’ snuift ze nog een keer zacht.
 Ze laat de bebloede prop op de grond vallen en 
duwt een paar mensen opzij die staan te wachten 
voor het toilet. Niemand in de club is ouder dan 
achttien, behalve de drugsdealers achterin. Angela 
vraagt alleen aan Rico wat hij wil drinken en loopt 
weg.
 ‘Leuk hoor, jij en Angela,’ roep ik in zijn oor.
 ‘Ja,’ roept hij terug. ‘Ze is geweldig.’
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 ‘Logisch dat jij haar geweldig vindt, toch? An-
ders was je niet met haar?’
 Voor hij iets met Angela kreeg had hij me am-
per aan durven kijken, nu komt hij dicht bij me 
staan, wrijft met zijn lippen langs mijn oor als hij 
vraagt: ‘Hoe is het met Louis?’
 ‘Geweldig.’
 Zijn adem ruikt naar bier, er zit een glitter in 
zijn mondhoek. Ik kijk recht in zijn pupillen en draai 
mijn lichaam naar hem toe, borst tegenover borst, 
heupen die als dominostenen tegen elkaar kunnen 
vallen.
 ‘Hey,’ zeg ik.
 ‘Hey,’ zegt hij.
 De elleboog van Angela raakt me hard tussen 
mijn ribben. Ze geeft Rico zijn glas. Beschaamd doe 
ik een stap terug.
 ‘Country roads, take me home, to the place I 
belong: West Virginia, mountain momma, take me 
home, country roads,’ zingen de speakers, ik wil weg 
uit de drukte. Handen die langs mijn billen glijden 
waar niemand aan vastzit. In de toiletten, met haar 
rug tegen de muur, zit Priyanka gehurkt te snikken 
terwijl boven haar hoofd meisjes zich naar de spie-
gel buigen om nieuwe lagen mascara aan te bren-
gen.
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Voor het Belgisch biercafé staan Louis en zijn vrien-
den een meter bier uit te drinken. Ik trek aan zijn 
mouw.
 ‘Ik wil naar huis.’
 ‘Hey liefie.’ Hij slaat zijn arm om me heen. ‘Wil 
je bier? Hier.’
 Jeffrey komt aanlopen en trekt een biertje uit 
de meter.
 ‘Heb je gezwommen?’ lacht Louis.
 ‘Dat kutwijf heeft me gedoucht.’
 ‘Maar jij hebt haar geslagen,’ zeg ik.
 Jeffrey knijpt zijn ogen tot spleetjes. Haastig 
begint Louis zijn spijkerjack te zoeken tussen de 
jassen en tassen die tegen een omgekeerde bierton 
liggen.
 ‘Het is een kutwijf, weet je dat? Eerst vreemd-
gaan en dan krijsen. Kijk,’ Jeffrey draait zijn wang 
zodat ik rode strepen kan zien. ‘Haar nagels.’
 In de trechter van de steeg verschijnen Priyan-
ka en Juicy. Ik wil naar hen toe, maar Louis trekt me 
mee. Ik zie nog hoe Juicy haar oorringen uitdoet. 
Gearmd lopen we over het marktplein langs de po-
litievrouwen te paard, die een groepje schreeuwers 
bij de shoarmazaak in de gaten houden. Als er een 
gevecht uitbreekt galopperen ze eropaf. Een liggen-
de jongen wordt tegen zijn hoofd getrapt door een 
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andere jongen en een meisje staat ernaar te kijken 
met een in aluminiumfolie gewikkelde Turkse pizza 
in haar hand.
 Pas op de brug naar zijn wijk laat Louis mijn 
arm los. Pogingen tot smalltalk worden niet beant-
woord. De afgebrande bomen staan als breipennen 
langs de weg, dronken kan ik door de muren van 
de nieuwbouwhuizen kijken. Slapende moeders en 
vaders, smaakvolle tapijten, vergeten speelgoed, de 
kleine eigenaars gevangen in hun dromen.
 ‘Kun je niet meer praten?’ vraag ik.
 ‘Praten.’ Louis stopt. ‘Ik ga dit even heel vrien-
delijk vragen, maar waarom kon jij net niet je bek 
houden tegen Jeffrey?’
 ‘Omdat hij haar geslagen had.’
 ‘Elk verhaal heeft twee kanten.’
 ‘Van welke kant is het oké om je chick te slaan?’
 Louis pakt me vast en leunt zijn kin op mijn 
hoofd. ‘Van geen enkele. Maar als hij jou slaat moet 
ik wel vechten, en dat wil ik echt niet.’
 Is vechten voor jongens wat aanranding is voor 
meisjes? Maar ze vechten met elkaar en ze randen 
ons aan. Ik laat de gedachte als water uit mijn oor 
lopen. In zijn huis schop ik een hak uit die met een 
bonk tegen de wc-deur tot stilstand komt. Op sok-
ken sluipen we de trap op langs de kamer van zijn 
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ouders, poetsen in stilte onze tanden en kijken el-
kaar via de badkamerspiegel met diepe ogen aan. 
Hij glimlacht en tandpasta druipt over zijn kin.
 Ik ga achter hem staan zodat alleen mijn ogen 
boven zijn schouder uitsteken en fluister: ‘Raad eens 
hoe ik kijk.’
 ‘Boos?’ gokt hij.
 ‘Nee.’
 ‘Blij?’
 ‘Bingo. En nu?’
 Via de spiegel bestudeert hij minutenlang mijn 
ogen.
 ‘Geil?’
 ‘Nee. Verdrietig.’

Het luchtbed kraakt als ik me omdraai. Ik zoek mijn 
telefoon, die ligt te piepen in mijn broekzak.
 Louis’ hand hangt uit bed op de vloer, ik druk 
een kus op zijn duimnagel. De ochtend schemert al 
blauw door de gordijnen. Isadee stuurt: 
 ‘Heb heel naar gedroomd. Ik was in het huis 
van mijn tante en ik bakte spek in een koekenpan en 
Wesley zat de krant te lezen. Mijn tranen drupten 
sissend in de koekenpan, ik liet het aan hem zien 
en hij zei: de bacon wordt te zout. Hij eet helemaal 
geen bacon. Ik huilde omdat ik een nachtmerrie had 
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gehad, al kon ik me niet meer herinneren hoe die 
ging en ik kon mezelf niet verstaan toen ik erover 
vertelde. Hij trok me op schoot en zei: dat is toch 
helemaal geen nachtmerrie?’
 ‘Wat een kutreactie,’ stuur ik terug.
 ‘Vind je het niet lief ? Troostrijk?’
 ‘Nee!!!’
 ‘Dat vond ik in mijn droom dus ook niet ☹’
 Louis draait zich kreunend om.
 ‘Met wie sms je? Mag ik het lezen?’
 Hij knippert tegen het scherm en scrolt lang-
zaam naar beneden.
 ‘Jullie zijn gek,’ zegt hij.

In zijn voetbalshirt en trainingsbroek verschijn ik 
aan het ontbijt. Anita zit te roken op de bank met 
naast zich een bekruimeld ontbijtbord. Vanuit de 
keuken klinkt het gefluit van Titus, we krijgen ome-
letten met ham uit Iberië. Het middagnieuws schet-
tert door de kamer. Louis kijkt onder het eten steeds 
naar zijn moeder, Titus vraagt naar mijn overgangs-
cijfers, die zoals altijd prima zijn.
 ‘Daar kan Louis dan nog een puntje aan zui-
gen,’ zegt hij.
 ‘Doet hij ook, hij kijkt veel bij me af.’
 Louis stompt me.
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 ‘Ik ga zo,’ zegt hij, ‘wil je tot aan de muziek-
school mee op de bagagedrager?’
 ‘Ik wil haar nog een paar boeken lenen, ze komt 
straks wel,’ zegt Titus.
 Als Louis gaat douchen blijf ik achter aan de 
ontbijttafel en kijk toe hoe Titus het servies in de 
vaatwasser zet.
 ‘Toch jammer dat Louis niet van lezen houdt,’ 
zucht hij.
 Boekenplanken beslaan de hele wand van hun 
voorkamer. Bij ons thuis liggen de boeken op sta-
pels, naast de bank of op het toilet met wc-papier 
ertussen als boekenlegger. Met zijn vinger loopt Ti-
tus langs de ruggen, stopt soms, twijfelt en glijdt dan 
weer verder, houdt stil bij De wereld volgens Garp 
van John Irving. Tjak, tjak, doet mijn hart. Iemand 
kiest een boek voor me uit. Anita slaat ons gade en 
trekt aan haar sigaret. Ik ga naast haar op de bank 
zitten. Verbaasd schuift ze op en laat een kuil achter 
in het midden.
 Het volgende uur lees ik over Garp, wiens va-
der een technisch sergeant met een hersenbescha-
diging is. Zijn moeder Jenny wordt tegen wil en 
dank een feministisch icoon door het schrijven van 
haar autobiografie en Garp groeit op tussen meisjes, 
vrouwen, vrienden, vijanden en prostituees. Titus is 
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aan het stofzuigen en knikt vriendelijk elke keer als 
ik opkijk uit het boek. Toch voelt het alsof ik Anita 
in de weg zit, dus ga ik naar Louis’ kamer en lees 
verder op zijn bed.
 Na achtentachtig pagina’s is Garp achttien en 
bezig met het schrijven van een verhaal om het 
meisje van zijn keuze te veroveren. In de bureaulade 
liggen los ruitjespapier en een leeg schrift, ik kies 
voor de losse blaadjes en pak een potlood.
 ‘Lieve Louis,’ schrijf ik boven aan de pagina en 
hou op. Louis heb ik toch al veroverd? Maar niet 
echt, alleen met mijn handen en tong. In mijn ver-
haal zijn Anita en Titus jong en nemen als koppel 
deel aan een danswedstrijd in een chic hotel. Ze 
cirkelen samen met andere stellen over de vloer in 
kunstige omhelzingen en het jurylid loopt er een-
zaam tussendoor. Ik wil ze laten winnen, maar Ani-
ta krijgt een bloedneus, het stroomt over het decol-
leté van haar witte lovertjesjurk heen.
 ‘Dans door,’ fluistert Titus. ‘De jury kijkt.’
 Het bloed volgt de ronding van haar borsten 
omlaag. Nadat ze hebben verloren knijpt Titus in 
hun kamer de jurk uit onder koud stromend water, 
Anita zit in haar panty te huilen op het opgemaakte 
hotelbed. Gauw verfrommel ik het ruitjespapier tot 
een prop. Verhaaltje, hou nu maar je mond.
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 De badkamerleiding buldert alsof er een metro 
doorheen rijdt, verder is het stil in het huis. Geen 
geschreeuw, geen slaande deuren. Alleen ik, op het 
bed, mijn ademhaling en Louis’ geur. Het lucht-
bed waarop ik heb geslapen wordt door de kamer 
geduwd op de bries uit het openstaande raam. Ik 
woon hier. Ik eet hier, ik slaap hier. Ik lees.
 Anita roept mijn naam en ik doe alsof ik het 
niet heb gehoord. De voordeur beneden slaat dicht. 
Als ik nu snel iets te eten pak uit de koelkast kan ik 
verder lezen voordat zij en Titus terugkomen. Slip-
pend op mijn sokken ren ik de houten trap af en pak 
een handvol rucola en een plak kaas uit de koelkast 
en crackers uit het blik. Te laat denk ik eraan om een 
bord te pakken, de keukenvloer ligt al bestrooid met 
kruimels. Met mijn sok veeg ik ze bijeen en open een 
keukenkastje. Geen stoffer en blik, wel allesreiniger. 
In het tweede keukenkastje staat extra servies, wit 
met rode kersen. In de gangkast staan regenlaarzen, 
een fietspomp en er hangen drie pashmina’s en een 
trenchcoat aan een haak. In het badkamerkastje lig-
gen antidepressiva, drie tandenborstels waaronder 
een hele oude met wijduitstaande, kapotgekauwde 
haren, Aquafresh-tandpasta, flosdraad, ragers, een  
lenzendoosje, shampoo tegen groen haar, rode lip-
penstift in een gouden huls, scheerzeep en een 
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kwast, scheermesjes, wattenstaafjes en condooms. 
Het nachtkastje naast het bed van Anita en Titus 
bevat nog meer condooms, platgedrukte oordopjes, 
een edelsteen in een zakje lavendel en een verkleurd 
geboortekaartje.
 ‘Met grote blijdschap geven we kennis van de 
geboorte van onze lieve dochter Brigitte, geboren 
op 19 mei 1985.’
 Louis heeft een oudere zus. Voorzichtig vouw ik 
het kaartje dicht, bang voor mijn eigen vingerafdruk-
ken. Waar is Brigitte? Op de boekenplanken bene-
den staan fotoboeken min of meer op jaartal. Daar is 
ze, in 1985, een klein walnootje. Zo had ik Anita nog 
nooit gezien: stralend, roze, ontspannen. De foto’s 
van haar en Brigitte houden na vijf weken op.
 De crackerscherven liggen nog gebroken op de 
grond, ik eet er een paar, zittend op de keukenvloer. 
Anita komt binnen met een Albert Heijn-tas waar 
een prei uitsteekt en vraagt of ik een zigeuner ben 
en ik knik, probeer een dochter te zijn.
 ‘Pardon,’ zegt ze en trekt een keukenla open 
vlak naast mijn hoofd.
 Ik woon hier, ik ben een keukentrap. Ik woon 
hier, ik ben een kleedje. Zonder op mijn benen te 
stappen laadt ze de boodschappen uit.
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De punt van Anita’s rode lipstick is plat als een la-
bello. Voor de spiegel die in onze hal hangt teken ik 
er een lijntje mee rond mijn lippen, iets over mijn 
lippen. Mijn vingerafdrukken blijven staan op de 
gouden huls.
 ‘Mama, je make-up, geef me je make-up, nou 
wil ik ook eens zien, hoe ik er later uit zal zien.’
 Een oud liedje van Kinderen voor Kinderen, we 
hadden een meezingbandje in de auto. Ik mis met 
zijn vieren ergens naartoe rijden en samen de toon 
zoeken. Met een clownsmond loop ik onze lege 
woonkamer in en ga aan de eettafel zitten. Op tafel 
ligt een post-it waarop staat bij welke vrienden mijn 
ouders eten, ik druk mijn lippenstiftmond ertegen-
aan. In de tuin oehoet een uil tegen de invallende 
schemering. Met mijn vingers uitgespreid als klau-
wen op de tafel kijk ik uit het raam, probeer mezelf 
te ontwaren in de weerspiegeling.
 ‘Ik wil gewoon dat iedereen vindt, wat wordt ze 
mooi dat kind,’ zing ik zacht.
 Het wordt zo donker in de woonkamer dat je 
alleen mijn rode mond ziet in het glas. Mijn lip-
pen drukken een kusmond af op de glazen vaas met 
rozen op de eettafel, minder fel op de klep van de  
piano, een haast onzichtbare kus op de rand van het 
gordijn. Getuit ziet het er getekend uit, een cartoon, 



46

een meisje dat een meisje speelt. Een vrouw speelt, 
zou mijn moeder zeggen, maar zover ben ik nog 
niet. Ik trek mijn broek uit en kus mijn knieën en 
bedek mijn handen en armen.
 ‘Ja daar,’ fluister ik. ‘En daar, en daar.’
 Met mijn blote buik leun ik tegen het raam, 
wrijf lippenstift van mijn arm op het glas. Zou ie-
mand ooit zo van me houden? Ondanks het plastic 
bakje shoarma dat op de magnetron klaarstaat ga ik 
zonder eten naar bed. Omdat niemand nog speelt 
blijft de kus wekenlang op de pianoklep staan. Hij 
droogt brokkelig op in de zon. De vaas wordt afge-
wassen zodra de rozen zwart zijn.
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In het voorjaar had papa de tumor in mama’s 
borst ontdekt, in hun slaapkamer. Pas op de avond 
voor de operatie vertelden ze het aan Barbara, die 
boos schreeuwde dat we overal buiten werden ge-
houden. Waarbuiten? dacht ik en hoorde door de 
muur heen dat mijn moeder kanker had. Stil bleef 
ik op bed liggen wachten tot ze het mij kwamen 
vertellen en viel in slaap. Ik kwam er niet tussen, 
die ruzies. Het was iets van hun drieën. Ik had 
meer mee moeten doen, dan had ik het van mijn 
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zus over kunnen nemen na haar vertrek.
 Sinds ze weg is doen mijn ouders hun best. Om 
hun band te verstevigen gaan ze een weekend naar 
een bed & breakfast. Waarschijnlijk heeft mama 
haar stoel achterovergedraaid en ligt ze half te sla-
pen terwijl papa rijdt. Waar praten ze over als wij er 
niet bij zijn? Halen ze onderweg herinneringen op 
aan de tent waarmee ze vroeger gingen kamperen, of 
bespreken ze hun vrienden, wie er bij wie past, wie er 
alcoholist is geworden en wie er vreemdgaat, zijn ze 
voor even bondgenoten? 
 Ik sleep de gebloemde tweezitsbank voor de te-
levisie en steek een sigaret op. Anita rookt ook altijd 
binnen. Sigaretten roken in mijn eentje voelt nep, 
maar ik wil er niet pas mee beginnen als Juicy en 
Isadee komen, dat zou ook nep zijn. Normaal spre-
ken we af bij Isadee die met haar ouders boven hun 
sportschoolketen woont. Als Isadee zestien is mag 
ze daar achter de balie gaan werken maar nu helpt ze 
al mee met de ledenregistratie. In hun woon kamer 
hangt een canvas met een sepia kleurig babyportret 
van Isadee. De fotograaf had een klavertjevier op 
haar wipneus geplaatst. Zonder dat mama er ooit 
over gesproken heeft weet ik dat ze zo’n canvas kitsch  
zou vinden.
 Juicy heeft Goldstrike meegebracht met blad-
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goudschilfers die in de fles rondzweven. In de koel-
kast liggen cranberrybreezers klaar, die waren afge-
prijsd, maar die besluit ik te bewaren.
 ‘Mogen we binnen roken? Vet.’ Ze gaat naast 
me op de bank zitten en trekt haar lange benen op. 
Sinds ze een blokjesbuik heeft draagt ze alleen nog 
maar korte shirts en ik wil niet steeds naar haar buik 
kijken zoals sommige vrienden van mijn vader naar 
mij kijken. We zappen, roken en nemen branden-
de slokken Goldstrike. Eigenlijk hebben we nooit 
veel te bespreken met zijn tweeën, we hebben alle-
bei niet dat vloeiende van Isadee die van elke ge-
dachte een verhaal maakt. Als de fles halfleeg is ligt 
het meeste goud op de bodem. Haar blote schouder 
glanst zacht, ik zou mijn hoofd er op willen leggen. 
Om te kijken of het past, twee ronde vormen die 
langs elkaar wrijven.
 ‘Ken jij Pamela?’ vraagt ze. ‘Die is zwanger.’
 ‘Is dat die vriendin van Mitchell?’
 ‘Nee, een meisje dat ik ken van de basisschool. 
Ze zou na de vakantie naar de brugklas gaan.’
 ‘Wat vindt de vader ervan?’
 ‘Ze weet niet zeker wie dat is.’
 Als ik wil antwoorden weet ik niet meer zeker 
hoe lang geleden ze iets heeft gezegd. Een vlokje as 
valt op de met lelies geborduurde leuning.
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 ‘Niet uitvegen,’ zegt Juicy, ‘ik pak een doekje. 
Waar liggen die?’
 ‘Geen idee.’
 ‘Verwend kreng.’
 Terwijl Juicy in de keuken rommelt belt Isa-
dee aan. Ze pikt mijn plaats op de bank in maar laat 
me tegen haar knieën leunen. Op haar neusvleugel 
heeft ze een diamantje geplakt. Ze wil weten of 
Louis nog komt.
 ‘Niet aan gedacht,’ zeg ik. ‘Moet ik hem uitno-
digen?’
 ‘Ach, laat maar,’ zegt ze en begint mijn haar in 
te vlechten.
 De vloer is koud en Isadee trekt af en toe te 
hard. Ze heeft scherpe nagels, haar knieën drukken 
tegen mijn nek. Zonder alcohol had ik het niet vol-
gehouden in deze houding. Juicy blijft wel lang weg. 
Als ik haar roep klinkt haar stem van boven, onver-
staanbaar. De trap beklim ik op handen en voeten, 
met lange pauzes. In de kamer van mijn zus ligt Jui-
cy met gespreide armen op bed.
 ‘We mogen hier niet komen, en zeker niet ro-
ken.’ Ik pluk de sigaret uit haar vingers maar weet 
niet waar ik hem moet laten. ‘Mijn moeder heeft 
nadat ze weg was de kamer een maand gelucht om 
de wietlucht eruit te krijgen.’
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 ‘Waar is je zus dan?’
 ‘In een kraakpand. Het duurde drie weken 
voordat mijn ouders doorhadden dat ze weg was.’
 Juicy zucht. ‘Mijn moeder zou gek worden als 
ik een nacht niet thuis sliep.’
 ‘Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid.’ 
Ik ga naast haar liggen en kijk naar het golvende 
plafond. ‘Ik mis haar wel, maar haar vrienden niet. 
Mama noemde het een sprinkhanenplaag. Ze zaten 
op Barbara’s kamer te blowen, aten de koelkast leeg 
en als ze te stoned waren om naar huis te fietsen kro-
pen ze bij mij in bed.’
 ‘Niks vervelends gebeurd?’
 ‘Soms verklaarden ze me de liefde maar dan 
deed ik gewoon of ik sliep.’
 De sprinkhanenplaag vond het gezellig om me 
dronken te voeren en moest lachen als ik de trap op 
kroop en in mijn broek plaste. Ze waren verdwenen 
samen met mijn zus, maar papa kocht nog steeds de 
hoeveelheden shoarma in die zij wekelijks soldaat 
hadden gemaakt.
 Beneden probeert Isadee de cranberrybreezers 
met magere yoghurt te mixen. Ze staat erop om me 
hapjes te voeren van het roze, zure papje, beweert dat 
het goed voor mijn darmen is. Ik spartel tegen en 
stoot de Goldstrike om. Juicy’s pupillen zijn zwar-
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te rondjes. Ze zapt zo snel langs de kanalen dat de 
mensen voorbijflitsen met open monden en vertrok-
ken gezichten. Als de breezers op zijn stelt ze voor 
om naar buiten te gaan. We nemen de halflege fles 
Goldstrike mee en lopen over de stoep, langs onze 
school waar de dealers op de parkeerplaats staan, net 
buiten de lichtcirkels van de lantaarn. Door de frisse 
lucht gaat het lopen beter maar minder zwierig. We 
slaan kriskras links en rechts af. Gesloten gordijnen 
en betegelde voortuinen. Bij het bejaardencomplex 
hangen grote, oranje lichtbakken die alle voordeuren 
grauw maken.
 ‘Ik wil een kokosmakroon,’ zegt Isadee. ‘Heb-
ben bejaarden niet altijd kokosmakronen in huis?’
 Zonder op ons te wachten steekt ze het grasveld 
over en belt aan bij een aanleunwoning. Het gor-
dijntje naast de deur beweegt en we zwaaien, onze 
babbeltruc is dat we drie meisjes zijn en aarzelend 
doet een verschrompeld krentenmannetje de deur 
op een kier en loert naar ons langs de schakels van de 
dievenketting.
 ‘Heeft u een kokosmakroon voor ons?’ jubelt 
Isadee.
 Juicy steekt haar tongpiercing naar de man uit, 
maar hij ziet het niet, hij bekijkt mij in het oranje 
licht.
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 ‘Ben jij de dochter van de dokter?’
 ‘Nee.’ Ik doe een stap achteruit.
 ‘We hebben honger,’ zegt Isadee. ‘En we heb-
ben het koud.’
 ‘Ik heb het ook altijd koud,’ zegt hij.
 Met zijn hoofd knikkend schuifelt hij naar zijn 
keuken. Juicy’s hand past makkelijk door de kier van 
de deur, ze pakt één handschoen uit het mandje in 
zijn vensterbank. Het mannetje komt terug met een 
aangebroken rol zacht geworden koffiekoekjes.
 ‘Die kunnen jullie delen. Willen jullie wel zacht-
jes doen, jongedames?’
 De deur is nauwelijks dichtgevallen als Juicy 
haar shirt over haar hoofd trekt en krijsend als een 
banshee over het grasveld rent. Achter meerdere gor-
dijntjes springt het licht aan, maar niemand komt 
naar buiten. Ik steek een vuist op die vertraagd door 
de lucht maait, om ons te verdedigen.
 Als kind fantaseerde ik dat iedereen verliefd op 
me was. Ik droeg een riem die ik steeds een gaatje 
strakker trok, bij elk gaatje viel er iemand in kat-
zwijm. Of dat ik de herdersjongen Paris was, die een 
gouden appel kreeg en in ruil daarvoor moest kie-
zen tussen machtig zijn, of slim, of trouwen met de 
mooiste vrouw ter wereld.
 ‘Wat zou jij doen,’ roep ik naar Juicy, die nog 
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steeds rondjes rent, ‘als je kon kiezen tussen macht, 
intelligentie en trouwen met de mooiste vrouw ter 
wereld?’
 ‘Macht,’ gilt Juicy. ‘Want ik ben geen potje.’
 ‘De mooiste vrouw ter wereld,’ vraagt Isadee. 
‘Moet ik haar willen of zijn?’
 De bejaardenwoningen kijken uit op de vaart, 
het grasveld loopt schuin af tot aan een hoge rij 
rietpluimen. Juicy komt slippend tot stilstand bij 
de drassige waterkant en trekt haar slippers uit. Ze 
doet een paar stappen richting het riet totdat ze vast 
komt te zitten in de blubber. Ik krabbel overeind om 
haar te gaan helpen, als ik bij haar ben en haar hand 
pak zak ik zelf weg. Zo staan we met onze enkels 
in de modder, alsof iemand ons gezaaid heeft. Ze 
laat haar broek zakken en gaat met haar gewicht aan 
mijn arm hangen, met haar billen tussen het riet. 
Haar plas klatert op het water. Het maanlicht maakt 
van haar gezicht een masker. Ik val bijna voorover 
als ze haar kont heen en weer schudt om de laatste 
spetters kwijt te raken. Met de gejatte handschoen 
dept ze zichzelf droog, daarna mikt ze hem in de 
vaart. Als ik haar overeind trek laat ze zich tegen me 
aan vallen.
 ‘Niet doen alsof je slaapt,’ zegt ze, legt een hand 
op mijn borst en zoent me met droge, harde lippen. 



55

Het is een goede kus, er is alleen maar mond maar 
ik kan ons ook zien, elkaar aftastend, haar heupen 
zijn zo smal en haar rug hol. Vind je het fijn, vragen 
mijn handen, mag ik doorgaan, wil je me alsjeblieft 
niet vergeten. Op het grasveld ligt de omgevallen 
fles Goldstrike in de aarde te lekken. Isadee probeert 
haar broek uit te trekken maar krijgt het koud. Als 
ze zich weer wil aankleden komt ze met twee be-
nen vast te zitten in dezelfde pijp. Met een zuigend 
geluid trekt Juicy haar voeten los uit de modder en 
loopt met grote stappen weg. Verdwaasd blijf ik bij 
de vaart staan kijken naar een kromme, knoestige 
treurwilg. Treurwilg is verliefd op het water, als hij 
haar kust gaat hij dood. De handschoen heeft zich 
volgezogen en zinkt langzaam.
 ‘Willen we nog gaan dansen?’ vraag Juicy ter-
wijl ze de fles overeind zet en haar vingers aflikt.
 ‘Zo komen we de club niet in,’ zegt Isadee, die 
nog steeds als een aangespoelde zeemeermin in het 
gras ligt. ‘We zijn er niet op gekleed.’
 Ze moet ons gezien hebben in het spookachtige 
licht, maar begint er niet over. Ik trek mijn Green-
peace-shirt uit en laat mijn sport-bh zien. ‘Lijkt dit 
op een topje?’
 Juicy trekt haar shirt over haar hoofd en haar bh 
ook, haar borsten zijn klein maar haar tepels groot. 
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Snel volg ik haar voorbeeld. Ze neemt nog een paar 
slokken en hoest, waardoor haar tepels trillen.
 Isadee fluistert: ‘Ik wil niet.’
 ‘Niemand dwingt je,’ zegt Juicy.
 Na een snelle blik op de voordeuren trekt Isa-
dee haar hemd uit en haakt haar bh los, en slaat haar 
handen voor haar grote borsten. Van ons drieën is 
zij de mooiste, met haar zware schouders en gebo-
gen hoofd. Maar omdat we allemaal halfnaakt zijn 
maakt het niet uit, niemand die ons ziet, we zijn bij-
na één ding.
 ‘Wat zeurt Wesley nou?’ vraag ik.
 ‘Ze hangen,’ mompelt Isadee. ‘Ze liggen op 
mijn buik.’

De straat is leeg en Juicy gebruikt de middenstreep 
als hinkelbaan, ze springt van wit naar wit met haar 
shirt als een prop in haar hand. Bij het tanksta tion 
drukt ze haar voorhoofd tegen de ruit en wijst de 
drop aan die ze koopt als ze een vreetkick heeft. 
Naast de pomp moet Isadee overgeven, ik hou haar 
paardenstaart uit haar gezicht en kijk naar onze 
reflecties in de ruit. Haar lichaam schokt, ze hoest 
brokjes op en steekt haar hele vuist in haar mond. 
Ik aai over haar besproete rug, dicht bij de bobbels 
van haar kwetsbare ruggengraat. De kotsplas is roze. 
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Juicy gaat aan de weg staan en zwaait met haar 
duim op en neer. Alles gaat prettig traag terwijl het 
meestal zo snel op me afkomt dat ik een stap te-
rug doe of opzijspring. Wanneer heeft Juicy de lege 
fles uit haar handen laten vallen? Ik wil ook liften. 
Een paar stappen van de middenstreep vandaan ga 
ik liggen op het wegdek. Steentjes prikken in mijn 
blote rug. Isadee duwt zich omhoog tegen de pomp 
en wankelt naar me toe. Het geraas van een motor 
zwelt aan, ze gilt en een auto rijdt in een slinger om 
me heen en stopt een paar meter verder. Iemand legt 
een T-shirt over mijn borsten. Ik knijp mijn ogen 
dicht en hou me slap. Als kleuter deed ik alsof ik op 
de achterbank in slaap was gevallen, zodat papa me 
van de auto naar binnen moest dragen. Zijn hartslag 
onder zijn overhemd en hoe zwaar ik in zijn armen 
hing. Een stem lacht, vraagt of we een lift willen. 
Iemand probeert mijn rok, die is opgeschoven tot 
boven mijn navel, omlaag te trekken.
 ‘Stop er een kurk in,’ zegt de vriendelijke stem.
 ‘Rot op.’ Dat is Juicy. Door mijn oogharen zie 
ik hoe ze een scherf vasthoudt.
 ‘Jezus, psycho-bitch.’ De jongens stappen weer 
in de auto en scheuren weg.
 Juicy laat de scherf vallen en schopt tegen mijn 
ribben. Gelukkig draagt ze slippers.
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 ‘Sorry,’ mompel ik een paar keer.
 We zeggen geen woord terwijl we naar huis 
lopen en trekken pas op het tuinpad onze T-shirts 
weer aan. Maar de gordijnen zijn dicht en de lichten 
zijn aan. Dat kan ik me niet herinneren. Terwijl ik 
naar mijn sleutel zoek, doet papa de deur open. De 
gangvloer plakt van de drank en de geur van rook 
zweeft rond. Uit verlegenheid tikt Juicy met haar 
tongpiercing tegen haar tanden.
 ‘Willen jullie wat eten, dames?’ vraagt papa. ‘Er 
is hutspot in de vriezer.’
 Op-en-top gastheer slaat hij met een lepel de 
ijskristallen in de bak hutspot kapot en zoekt naar 
de ontdooistand op de magnetron. Isadee wankelt 
de trap op maar ik besteed er geen aandacht aan. 
Zittend op de onderste traptrede leg ik mijn voor-
hoofd tegen mijn bovenbenen. Juicy spant zich in 
om beleefde vragen te stellen en uit papa’s antwoor-
den kan ik opmaken dat ze ruzie hebben gehad, 
terug zijn gereden en ruzie hebben gemaakt over 
wiens schuld het is dat ik de voordeur open heb 
laten staan. Isadee fluit naar me en als ik niet rea-
geer roept ze mijn naam. Ze leunt met haar boven-
lichaam ver over de balustrade.
 ‘Ik ga springen!’ roept ze.
 Papa blijft verstijfd staan in de hal, met een le-
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pel in zijn hand en kijkt alleen maar omhoog, knip-
perend tegen het felle licht van de ganglamp. Mama 
moet het ook kunnen horen in haar bed. Als nie-
mand haar komt redden begint Isadee te janken met 
zachte, snotterige snikjes. Met een vork bikt Juicy 
de bevroren hutspot los en neemt krakende happen, 
waarbij ze het ijs tussen haar kiezen vermaalt.

De volgende dag sleep ik me de trap af en loop langs 
de woonkamer, waar mama zit te huilen in haar ge-
borduurde stoel. Ze roept me na: ‘Je gaat dit allemaal 
schoonmaken’, maar ik zet eerst thee en leg mijn 
vingers tegen mijn voorhoofd, in beide voel ik mijn 
hartslag bonken.
 De Goldstrike kleeft hardnekkig als lijm, in 
de vloer onder de piano zit een brandgat. Op mijn 
knieën boen ik de ergste vlekken weg met kokend 
water en sop dat in mijn nagels bijt.
 ‘Hoe kun je dat nou doen?’ vraagt mama achter 
me.
 Ik krijg het gat niet weg maar giet het vol sop 
en stop mijn vinger erin.
 ‘Ik wou dat ik dood was gegaan aan de kanker,’ 
zegt ze.
 Zij verwacht iets en ik wacht tot ze het terug-
neemt of me troost, of totdat het voorbijgaat zoals 
een seizoen.
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De lichtbakken van de shoarmazaken zijn al aan 
maar worden nog overstemd door het zonlicht. Met 
een bonkend hoofd fiets ik naar Louis, fluit naar de 
geblakerde bomen.
 ‘Ik schrik me dood van jou met je sleutel,’ zegt 
Anita als ik binnenkom. ‘Louis is er niet.’
 Titus smeert brood met pindakaas en zet kou-
de chocomel voor me klaar op tafel.
 ‘Wat lees je?’ vraagt hij.
 ‘Niets,’ zucht ik. Omdat ik ben vreemdgegaan 
durf ik hem bijna niet aan te kijken. ‘Ik heb een ka-
ter.’
 ‘Tut, tut, wij dronken bij het uitgaan alleen 
maar Fristi. Toch, Anita?’
 Ze doet alsof ze hem niet hoort en kijkt met 
een vlak gezicht naar het nieuws.
 ‘Ik heb mijn moeder aan het huilen gemaakt,’ 
zeg ik.
 ‘Je moeder is ziek,’ zegt Titus. ‘Het ligt vast niet 
aan jou.’ Onhandig klopt hij op mijn hand. ‘Als je 
veertien bent mag je best een beetje plezier hebben.’
 ‘Leeftijd maakt niks uit, want toen mijn oma 
veertien was is ze naar Friesland gelopen tijdens de 
Hongerwinter, in een zomerjas en op lakschoenen. 
Ze kreeg een lift van een Duitse soldaat over de Af-
sluitdijk. Aan de overkant werden haar armen en 
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benen gevoelloos van de kou en ging ze liggen in 
een greppel omdat ze moe was. Toen heeft een een-
armige man haar mee naar huis genomen en warm 
gewreven, ze zweert dat hij één arm had. Mijn oma 
heet ook Carla.’
 ‘Is dat de moeder van je moeder?’ vraagt Titus 
na een stilte.
 ‘Ja, ik ben vernoemd.’
 ‘Maar je moeder heet toch ook Carla.’
 ‘Ik ben de laatste Carla.’
 Toen oma terugkwam uit Harlingen waren al 
haar vriendinnen uit de synagoge weg. ‘Dat was on-
gezellig,’ had ze daarover gezegd, ‘als ik de stad in 
ging kende ik niemand meer.’ Ze had het verhaal als 
een avontuur verteld waardoor ik de Afsluitdijk voor 
me zag zoals hij nu was, de kou of haar knellende 
lakschoenen niet echt voelde, geen Duits voertuig 
vlak achter haar hoorde stoppen.
 ‘Soll ich dich mitnehmen?’ vroeg de soldaat en 
oma die veertien was knikte. Aan de overkant be-
dankte ze hem en bleef maar lopen, haar vingers 
werden gevoelloos en het landschap hield maar 
niet op dus ging ze liggen, niet midden op de weg 
maar in een greppel vol grind, met haar ogen op de 
wolkeloze lucht gericht, erop vertrouwend dat er ie-
mand zou komen.
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Ik lig op zijn eenpersoonsbed en kijk naar de poster 
op het prikbord, waarop Carmen Electra een bikini 
draagt van ducttape. Nooit meer hier aan tafel zit-
ten praten en de sleutel moet ik waarschijnlijk ook 
inleveren. Nooit meer chocomel. Bij Juicy was ik 
maar één keer thuis geweest, het rook er naar zure 
appelsap.
 ‘Slaap je?’ vraagt Louis als hij binnenkomt. Hij 
trekt zijn klamme hemd uit. Zijn donkerblonde 
kuif zit plat van het zweet, er ligt een wimper op 
zijn wang. Ik kan erover liegen maar ik wil niet lie-
gen. Terwijl ik vertel over Juicy bukt hij en rukt aan 
zijn veters, trapt zijn schoenen uit tegen de kast. Hij 
laat zich naast me op het bed vallen maar draait zijn 
hoofd weg als ik hem wil kussen.
 ‘We waren dronken,’ zeg ik, want ik kan niet 
goed beschrijven hoe wonderlijk het was. Ineens geeft 
hij me een harde duw zodat ik bijna van het bed val.
 ‘Het spijt me,’ stamel ik, ‘ik hoopte dat je het 
niet erg zou vinden.’
 ‘Ben je gek?’ zegt hij.
 Het spijt me, dat had ik tegen mijn moeder 
moeten zeggen. Vanaf nu gaan we het beter doen. 
Ik laat me over hem heen vallen en hou hem ste-
vig vast. De geur van zijn zweet maakt me misselijk. 
Eerst spartelt hij tegen en knijpt in mijn vel, draait 
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met twee handen prikkeldraad in mijn onderarm. 
Pas als ik het uitgil houdt hij op. Juicy’s kus ver-
vaagt, als iets wat ik mezelf heb wijsgemaakt. Ik wist 
niet dat hij zoveel om me gaf.
 ‘Kan ze goed zoenen?’ Zijn hand glijdt over 
mijn borsten en blijft daar liggen. Door mijn T-shirt 
heen aait hij mijn tepels. Met mijn pols veeg ik langs 
mijn snotneus, zijn naam wordt bedekt met een 
glinsterende waas. Ik verzeker hem ervan dat ik van 
hem hou, keer op keer totdat mijn stem als die van 
iemand anders klinkt.
 ‘Met een meisje is het misschien ook niet echt 
vreemdgaan. Zullen we dat vanaf nu afspreken? 
Meisjes tellen niet,’ zegt hij en richt zich naast me 
half op, het zonlicht geeft hem een aureool.
 Tijdens het fietsen naar huis lachen de ver-
koolde bomen me uit. Mijn wielen zingen pesterig 
over het wegdek bij elke omwenteling, het is nog 
aan, het is niet uit, we gaan trouwen en de brui-
loft is tegelijkertijd een begrafenis en we leasen een 
bakstenen grafkist van de bank en we krijgen an-
derhalf kind. Het wordt een meisje en we noemen 
haar iets met uitgang y. 
 Want meisjes tellen niet. Dat moet ik aan Juicy 
en Isadee vertellen, maar misschien weten zij het al.
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Verleden winter toen mijn spiraal werd gezet, 
was het zo koud dat mijn adem in wolkjes voor mijn 
gezicht bleef hangen. Tijdens een ontbijt waarbij 
het buiten nog donker was, vroeg mijn vader of ik al 
seksueel actief was. We zaten allebei met een krant 
aan de eettafel, onder de gouden cirkel van lamplicht. 
Verborgen achter de grote pagina’s las ik de tele-
foonseksadvertenties: hete oppas laat zich thuisbren-
gen door vader en wat er dan gebeurt… 0906-1969  
(€ 0,80 pm 18+).
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 ‘Seksueel actief ?’ herhaalde ik, met mijn ge-
zicht haast tegen het krantenpapier.
 ‘Omdat het me tijd lijkt voor een koperspiraal,’ 
zei papa. ‘De pil veroorzaakt kanker. Je zus heeft er 
ook een.’
 ‘O oké,’ zei ik. ‘Ja hoor. Een spiraal. Is goed.’
 Mijn lepel was van de rand gegleden en onder-
gedoken in het bakje vla waarmee ik ontbeet. Dub-
belvla mengt nooit in een pak. Toen ik Frisia hierover 
belde (€ 0,80 pm) verbonden ze me vier keer door 
omdat ze niemand konden vinden die wist waarom 
dat was.
 ‘Ik zal een afspraak voor je maken,’ zei papa en 
vouwde zijn krant dicht. ‘Laat maar weten wanneer 
je weer ongesteld bent.’

De praktijk was gevestigd in een grote loods op 
een zandvlakte naast het nieuwe woonproject en de 
arts stelde vragen zonder vraagtekens aan het einde 
van de zin. Ik antwoordde dat ik dertien was en dat 
werd aangevinkt op een formulier.
 ‘Uiteindelijk worden we allemaal patiënt,’ zei 
papa vaak, maar hij was ontzettend bang voor de 
dood en als ik klaagde over een loopneus kreeg ik 
al antibiotica. Als vierjarige mocht ik mee op visite 
langs de zieke mensen. Een bejaarde man had zo-
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veel gerookt dat hij een gat in het vel van zijn nek 
had. Daar durfde ik eerst niet naar te kijken, het 
was een donkere leegte waaruit zijn stem hijgend 
opsteeg. ‘Steek er maar een vinger in,’ moedigde 
de man me zachtjes aan en ik deed het en voelde 
daar niets. De meeste mensen gingen gewoon dood 
zonder zichtbare gaten, dan zei papa als hij ’s avonds 
thuis het vlees aansneed: ‘Ik heb een tennisarm van 
het reanimeren.’
 Achter een plastic douchegordijn moest ik me 
uitkleden en mijn tampon in een pedaalemmer gooi-
en. De randen van de loods liepen niet door tot de 
grond, waardoor er koude tocht binnenkwam. Het 
kippenvel stond op mijn dijen. Met mijn trui zo ver 
mogelijk naar beneden getrokken liep ik naar de ope-
ratiebank, klom via het trapblokje omhoog en ging 
met mijn blote billen liggen op het dunne wegwerp-
papier. Ook papa’s spreekkamer had zo’n rode leren 
bank met een papieren rol voor de hygiëne. Deze lig-
bank was nog nieuw, deukte nauwelijks in terwijl ik 
plaatsnam, en rook naar desinfectiemiddel.
 Er werd steeds maar voor mij besloten dat ik te 
oud werd voor dingen. Voor de oppas, die thuis was 
als ik uit school kwam en soaps keek en appelsap 
voor me inschonk. Voor een onbeschermd lichaam. 
In de voorlichtingsfolder van school stond infor-
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matie over de pil, maar die achtte mijn vader uitge-
sloten vanwege de bijwerkingen. Dus moest ik van 
binnenuit beschermd worden met prikkeldraad.
 ‘Laat je benen maar in de beugels hangen en 
schuif je billen naar voren,’ zei de arts.
 Hij droeg een mondkapje, waardoor ik niet kon 
zien of hij glimlachte, maar zijn stem klonk gerust-
stellend. Tussen mijn gespreide benen door keek ik 
naar hem op. Zijn bril glinsterde in het tl-licht en ik 
vroeg me af wat hij ging doen, en toen kwamen die 
laaiende scheuten pijn en het geluid van een tang 
die dichtklikte en ik gilde.
 ‘Je moet je spieren ontspannen, anders is er niet 
genoeg ruimte. Het doet meer pijn als je niet ont-
spant.’
 Snikkend ademde ik door mijn neus, telde af, 
zocht naar iets om naar te kijken op het plafond. 
Vierkante vlakken, dat heette geloof ik een sys-
teemplafond, mijn onderlichaam schokte en door de 
brand heen probeerde ik het zacht te maken.
 ‘Het spijt me dat ik je zo’n pijn moet doen,’ zei 
de arts en legde kort een bloederige plastic hand-
schoenvinger tegen mijn wang.
 Als een oud vrouwtje kwam ik overeind en 
legde een hand op mijn onderbuik. Volgens de arts 
trokken de krampen weg als mijn lichaam aan het 
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koper gewend was, nu probeerde mijn baarmoeder 
de spiraal nog naar buiten te duwen. Ik zag drie klei-
ne soldaten voor me, die samen het prikkeldraad in 
mijn buik bewaakten. Eén plichtsgetrouw, de twee-
de gewelddadig en de derde een dromer die van het 
uitzicht genoot, alleen maar op vredesmissie gegaan 
om iets van de wereld te zien.
 Zo stil mogelijk snikkend trok ik achter het 
douchegordijn mijn skinny jeans weer aan.
 In de auto terug hadden papa en ik nauwelijks 
gepraat. Hij reed me naar school, waar we die dag 
sinterklaas met surprises vierden. Een spier in mijn 
bovenbeen bleef trillen, licht hinkend liep ik door 
de lege gangen naar het lokaal, waar het feest al was 
begonnen. We hadden lootjes getrokken in groepjes 
en samen met Isadee had ik een schoenendoos met 
koude spaghetti gevuld, voor twee jongens met wie 
we nooit praatten. Ze woelden met hun handen door 
de pasta en gilden overdreven, hun kreten deden pijn 
aan mijn oren. Pas toen ze dreigden ermee te gaan 
gooien maakte onze mentor er een einde aan.
 ‘Hoe gaat het met je springveer?’ fluisterde Isa-
dee.
 Ik stak een duim op en ze kneep zacht in mijn 
elleboog. Het zetten van mijn beugel had ook al zo’n 
pijn gedaan. De tandarts had eerst zes melktan-
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den moeten trekken omdat het niet opschoot met 
mijn grotemensentanden. Met verdoofde wangen 
vol bloed kwam ik thuis en de oppas moest huilen, 
vroeg steeds weer: ‘Waarom waren je ouders niet 
mee?’ Maar papa was wel meegegaan toen de spiraal 
werd gezet, had in de wachtkamer zitten lezen. Half 
en half had ik een plastic dinosaurusje verwacht, zo-
als je kreeg als je dapper was geweest bij het wratten 
afbranden.
 Voor mij en Isadee was er een ei van papier- 
maché, versierd met glittergel en zilveren sterretjes. 
In het midden van het ei zat een vierkant van alu-
miniumfolie, waarop met watervaste stift een kuiken 
was getekend. Het stelde een tamagotchi voor, een 
klein elektronisch huisdier om in leven te houden, te 
voeden en te verschonen. Met genoeg zorg en aan-
dacht werd het zindelijk en aanhankelijk.
 ‘Tamagotchi betekent lief ei,’ zei Isadee. Ver-
stopt in de surprise zaten geurpennen met dieren-
gummetjes op de uiteindes. De soldaten in mijn 
buik stampten met hun laarzen, daagden me uit de 
gummetjes schattig te vinden. Alles wat zacht was 
in mij zouden ze doorboren met ijzerdraad.
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Omdat mama’s voeten tintelden sinds de eerste 
chemo’s kon ze niet meer hardlopen. Ze leende 
een paar nordic walking-stokken en prikt nu in het 
fietspad alsof ze bergen beklimt. Op mijn All Stars 
hobbel ik achter haar aan, want ik heb geen wan-
delschoenen. Als ik haar probeer in te halen gaat ze 
sneller lopen, totdat het zweet langs haar voorhoofd 
druipt.
 Tegenover de cacaofabriek steek ik mijn tong 
uit om de chocoladedeeltjes in de lucht te vangen. 



71

Dat deed ik in groep zes ook altijd, toen ik met 
Kelly naar school moest fietsen voor de veiligheid. 
Zodra we onze buurt uit waren ging Kelly op de pe-
dalen staan, ze wilde niet tegelijkertijd met mij het 
schoolplein op rijden. Ik vond het best om achter 
haar aan te trappen en naar haar rug te kijken, naar 
haar goudblonde golvende haar en spijkerjack met 
glitterlovertjes. Ze moest toch voor het stoplicht te-
genover de cacaofabriek op me wachten. Dan stak 
ik mijn tong uit en proefde de lucht.
 ‘Wat doe je?’ vroeg ze een keer wantrouwig.
 ‘Het smaakt naar chocola.’
 Vlug keek ze om zich heen, alsof de voorbij-
rijdende auto’s tjokvol bekenden zaten, en opende 
haar mond. Haar roze tong wuifde naar de mijne 
terwijl ons licht op groen sprong.
 ‘Ik proef niks,’ zei ze teleurgesteld.
 Vanaf de overkant kwam een oudere jongen 
aanfietsen met losse handen. Hij kruiste zijn armen 
en spreidde ze weer, als een koorddanser. Kelly keek 
gehypnotiseerd toe en hij trok zijn voorwiel op om 
te doen alsof hij op haar inreed. Verschrikt trok ze 
aan haar stuur, waardoor haar fiets omviel. Hij wil-
de haar ontwijken, maar zijn voorband stuiterde en 
hij viel hard op de grond. Ons licht sprong weer op 
rood en voor de auto’s op groen. De vrachtwagen-
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chauffeur die te hoog in zijn cabine zat om de geval-
len jongen te kunnen zien gaf gas en reed over zijn 
benen heen.
 ‘Mam, hebben jullie me van school opgehaald 
na dat ongeluk?’ vraag ik.
 ‘Welk ongeluk?’
 Met een tak die ik heb opgeraapt strijk ik langs 
de spijlen van het hek dat de gemeente erna langs 
het fietspad heeft gezet.
 ‘Met die jongen die hier zijn benen verloor.’
 ‘Ik heb geen idee waar je het over hebt,’ zegt 
mama.
 Kelly werd van school opgehaald door haar ou-
ders en iedereen keek naar me alsof ik haar iets had 
aangedaan. De juf knielde ook bij mijn tafeltje om 
te vragen of ze mijn ouders moest bellen.
 ‘Misschien heb ik het wel niet verteld.’
 ‘Of verzonnen,’ zegt mama.
 We lopen voorbij het hek langs het spoor en de 
weilanden. Ze snelwandelt met haar skistokken en 
ik zwaai met mijn tak.
 ‘Ik vind het hier zo lelijk,’ zegt ze. ‘Ik wilde ei-
genlijk in Castricum wonen. Lekker elk weekend 
langs de zee lopen. Het is net een grafkist hier.’ Ze 
dept haar voorhoofd met haar mouw. ‘Maar ja, je 
vader kon hier een praktijk overnemen.’
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 ‘Hoe heb je papa leren kennen?’
 ‘We hadden een zomerweek verkering toen ik 
veertien was, maar dat ging natuurlijk weer uit. Op 
mijn eenentwintigste had ik een relatie met Jaap 
Knol. Hij vond me interessant, maar durfde me niet 
voor te stellen aan zijn ouders. Als die langskwamen 
moest ik mijn spullen onder het bed verstoppen en 
gaan wandelen. En toen hij het uitmaakte kreeg hij 
een vriendin die op mij leek. Ik kwam hem laatst te-
gen in de supermarkt en hij zei: wat erg van je ziek-
te. Nou, ik heb mijn karretje vol boodschappen laten 
staan en ben weggelopen. Het gore lef.’
 ‘En papa?’
 ‘Die kwam ik weer tegen toen het uit was met 
Jaap. Op een verjaardag, hij had een vriendin die de 
hele tijd aan hem zat te plukken, en twee weken la-
ter kwam ik hem tegen op straat en vroeg ik of hij 
thee wilde komen drinken en toen is hij niet meer 
weggegaan.’ Er verschijnen blosjes op haar wangen. 
‘We moesten heel stil doen, ’s nachts in huis op de 
overloop, want mijn autistische hospita mocht niet 
weten dat hij bleef slapen.’
 ‘Wist je toen al dat hij de liefde van je leven 
was?’
 ‘Waarom zeg je dat nou?’ vraagt ze en draait 
zich om, begint terug te lopen naar huis. Ze zorgt 
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ervoor dat ze me steeds een paar stappen voorblijft.
 ‘Omdat jullie nog steeds getrouwd zijn.’
 En jij misschien doodgaat, denk ik erachteraan. 
Haar hoofddoekje raakt doorweekt. Weer langs het 
hek, waar ik de tak langs de spijlen laat zingen. On-
verwacht staat mama stil om te wachten tot ik haar 
heb ingehaald. Ze trekt de tak uit mijn handen en 
gooit hem weg.
 ‘Waarom stel je altijd zoveel vragen?’ Ze ont-
bloot haar grote tanden. ‘Weet je? We zouden het 
allebei nog geen week uithouden in een concentra-
tiekamp, we weten allebei niet wanneer we moeten 
ophouden met praten.’ Ze prikt lachend in mijn zij 
met een van haar nordic walking-stokken. ‘Daarin 
lijk je op mij.’
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We nemen de trein naar Zandvoort om topless te 
kunnen zonnen zonder dat we klasgenoten tegen-
komen. Over mijn witte bikinibroekje zegt Juicy 
dat je erin kunt liplezen. Niemand wil me uitleggen 
wat dat betekent. Met mijn handen onder mijn kin 
gevouwen tuur ik naar Isadees rug in de branding. 
Isadee smeert zich in met olijfolie en gaat in een 
string in zee zitten, voor maximale reflectie. Ze leest 
een omnibus met verhalen van Virginia Andrews, 
waarin alle moeders jaloers zijn op hun dochters 
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vanwege hun schoonheid en jeugd. De stiefvaders 
geven de dochters juwelen en jurken en als ze die 
aantrekken lijken ze zoveel op het jonge evenbeeld 
van hun moeders dat er een waas over de ogen van 
de mannen trekt en ze die dochters proberen te ver-
krachten. Maar moeders haten hun dochters toch 
niet? Niet in het echt. Zijn ze misschien boos op 
de baby die eerst in hen was maar nu probeert zelf 
een persoon te worden? Voelen ze dat achtergeble-
ven gat waar de dochter nooit meer in past, als een 
slaapzak die te groot is geworden voor het hoesje? 
 Bij het Nijntje-bord vijftig meter verderop lig-
gen Rico en Lize te tongen op felgekleurde bad-
handdoeken.
 ‘Hij was vroeger verliefd op me,’ zeg ik.
 ‘Echt? Wat een sukkel,’ zegt Juicy.
 Met mijn neus duw ik een kuiltje in het zand. 
Scherpe, rotsige korreltjes plakken aan mijn snot-
randen waar binnenkant en buitenwereld in elkaar 
overgaan.
 ‘Zal ik je insmeren?’
 Juicy veegt koude klodders zonnebrand uit over 
mijn schouderbladen en maakt grote, ronde bewe-
gingen. Bij mijn nek aangekomen knijpt ze hard met 
haar duim en wijsvinger alsof ik een jong katje ben. 
De glibberige laag op mijn schouders is nog niet in-
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getrokken als haar handen naar de achterkant van 
mijn benen glijden. Ik blaas uit door mijn neus zo-
dat de zandkorrels losschieten. Juicy masseert tot het 
randje van mijn zwembroek en ik duw mijn dijen te-
gen elkaar zodat haar vingers vastzitten. Ze knijpt en 
duwt, steeds hoger.
 ‘Niet hier,’ zeg ik.
 ‘We kunnen een week gaan kamperen op Ter-
schelling. Daar heb ik vorig jaar met mijn moeder 
gestaan. Ik heb een tweepersoonstent.’
 ‘Maar wat zeggen we dan als ze vragen…’
 ‘Als ze wat vragen?’
 Ze kijkt me nog steeds niet aan, maar smeert 
haar glibberige handen af aan haar eigen dijen.
 ‘Ik wil bij Louis blijven.’
 ‘Wat heeft dat nou weer te maken met kampe-
ren,’ zegt ze boos en staat op.

De kleuren schitteren in contrast: een heloranje zee, 
groen zand en de hemel gifpaars. De golven spoelen 
steeds dichterbij en trekken zich terug om glinste-
rend schuim achter te laten. Zonder mijn hoofd op 
te tillen weet ik dat ze naar me kijken. Ze staan in 
de branding met drie lekkende softijsjes. Isadee likt 
de lange vanilledruppels op die over de palm van 
haar hand en onderarm omlaagdruipen. Ik duw me 
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overeind en slenter naar ze toe, steek mijn hand uit 
om er ook een te krijgen.
 ‘Ik heb iets over je gehoord,’ zegt Juicy.
 Giechelend schudt Isadee haar hoofd. ‘Laat 
nou, Juicy.’
 Als ik een hap neem geeft Juicy een tik tegen 
het hoorntje. Het ijs plakt in mijn neusgaten en 
jaagt een grillige schicht kou door mijn voorhoofd.
 ‘Jouw vader heeft je spiraal gezet, iedereen zegt 
het.’ Juicy en Isadee gieren het uit.
 De golven trekken aan mijn voeten en ik kniel 
in het ondiepe, lauwe gedeelte om het softijs uit te 
snuiten. Een krabbetje hobbelt weg tussen het op-
wolkende zand. Het water vraagt of ik meega. Sta-
rend naar mijn bovenbenen zie ik wat ze bedoelen 
met liplezen, mijn schaamhaar tekent zich duidelijk 
af in mijn witte zwembroek.
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In de laatste week van de vakantie liggen we in 
onze achtertuin te zonnen in ons ondergoed en le-
zen boeken die Titus ons leent. Ik kreeg Siegfried 
van Harry Mulisch en Louis iets over voetbal, ken-
nelijk is ons ooit een wk ontstolen. De aardbeien-
plant die het nooit goed heeft gedaan zit onder de 
bolle tumoren, half rood, half groen. Tijdens het le-
zen lak ik mijn nagels violet. Een druppel lak loopt 
van de kwast op een pagina over poep en Hitler.
 ‘Wat voor kleur is dit?’ vraag ik en wapper met 
mijn hand.
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 ‘Paars?’
 Ik laat het flesje zien. ‘Vamp. Ik heb ook Kitty-
girl en Temptation.’
 ‘Mag ik ook een beetje?’
 Hij legt zijn hand gespreid op de kaft. Voor-
zichtig lak ik zijn ruw afgebeten nagels. Mijn bh ligt 
naast de fles water, verwijderd voor streeploze brui-
ne schouders. We blazen om en om zachtjes op zijn 
vingertoppen. De blaadjes van de heg onttrekken 
ons aan het zicht van de straat en filteren het geluid 
van auto’s en de spoorbomen die in de verte klin-
gelen als de trein voorbijrijdt. Met zijn droge hand 
pakt hij mijn bh en probeert die aan te trekken. Ik 
help hem met de sluiting.
 ‘En,’ zegt hij, ‘lijk ik op jou?’
 Hij steekt zijn onderlip naar voren alsof hij elk 
moment kan gaan huilen. Rozig van de warmte leun 
ik achterover terwijl Louis laat zien wat hij op to-
neelles leert: verdrietig, boos, geil, nadenkend. Bij 
boos ademt hij in door zijn neus en fronst. Dan laat 
hij zich in het gras vallen en blijft liggen met geslo-
ten ogen.
 ‘Moet ik je wakker kussen?’ vraag ik.
 Hij ademt nauwelijks hoorbaar door zijn mond. 
De lege cups liggen slap op zijn borst. Ik knijp hard 
in het vel onder zijn oksel, maar hij geeft geen kik. 
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Met mijn hand in zijn boxersh0rt kam ik door zijn 
schaamhaar en hij wordt stijf maar blijft stil liggen. 
Mijn lippen raken licht de zijne.
 ‘Toen ik vier was deed ik een keer alsof ik dood 
was, in onze achtertuin,’ fluistert hij. ‘En mijn moe-
der en de buurvrouw vonden dat prachtig. Ze waren 
zo verdrietig dat ze me verloren hadden, ik dacht 
dat ze misschien niet wisten dat ik het maar speel-
de.’
 Dicht bij zijn warme huid adem ik de lucht in 
van het gras. Elk jaar droom ik over vallen en wak-
ker worden vlak voordat ik de grond raak. Over een 
achtervolging, waarbij ik me een weg baan door een 
stenen labyrint, en als ik op een doodlopende muur 
stuit me omdraai en zeg: ‘Eet me maar op.’
 De droom groeit mee, in de kleuterklas werd 
ik achtervolgd door Donald Duck, later waren het 
vampiers en de gabbers die me van mijn fiets trap-
ten. Terwijl ze me verscheuren word ik opnieuw ge-
boren uit darmen en botten en dan ben ik ineens de 
aanvoerder van de horde.
 Schril gaat Louis’ mobiel af. De lak van mijn 
nagels is vast komen te zitten in mijn haar. Louis 
legt een hand over mijn mond zodat hij over mijn 
gevloek heen kan bellen.
 ‘Ja, ik ga het vragen. Heb jij Rico gezien?’
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 ‘Waarom zou ik die gezien hebben?’
 Vinger voor vinger trek ik de haren uit mijn 
hoofd. Eerst staat de huid strak, dan kraakt het 
zacht en gloeit mijn vel na als zonnebrand.
 ‘Ze kunnen hem niet vinden.’
 Louis hangt op en begint te sms’en.
 ‘Er is iets ergs gebeurd,’ zegt hij.

Angela was met haar ouders op vakantie gegaan en 
Rico had een sleutel gekregen om de planten van het 
gezin water te geven. De aarde van de grote palm in 
de woonkamer was nog vochtig toen ze hem von-
den. Hij had het in haar slaapkamer gedaan, op haar 
bed.
 Louis maakt een lijst van mensen die het moe-
ten weten en ik zit naast hem en kauw de lak van 
mijn vingers. Keer op keer voert hij hetzelfde ge-
sprek, als een callcentermedewerker. Een plastic zak 
en ducttape en tiewraps. Terwijl mijn neus lang-
zaam verbrandt denk ik aan Angela, die zich nooit 
voor Rico leek te schamen.
 ‘Moeten we iets doen voor Angela?’
 ‘Ik heb net al aan een paar mensen voorgesteld 
om te verzamelen bij haar huis.’
 ‘Heeft ze daar behoefte aan?’
 ‘Dit soort dingen kun je niet echt fout doen,’ 
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zegt hij en woelt door mijn haar, trekt mijn hoofd 
tegen de lege cups op zijn borst aan.

In de aula draagt bijna niemand zwart. Te laat be-
denk ik dat ik de open kist niet wil zien, maar daar 
ligt Rico in een zee van pioenrozen met rijp. Het 
koelelement loeit en zijn moeder op de eerste rij 
huilt geluidloos. Onder zijn neus loopt een blauw-
paarse streep van een gebroken ader. Zijn lippen zijn 
opgezwollen alsof hij heeft gezoend met iemand 
met baardstoppels. Ondanks de zomervakantie is de 
aula zo vol dat mensen achterin moeten staan, maar 
Isadee heeft een rugzak op de klapstoel naast haar 
neergelegd.
 ‘Zijn ouders hebben gewacht met begraven tot-
dat zo veel mogelijk mensen terug waren van vakan-
tie,’ fluistert ze als ik naast haar ga zitten. ‘Hij is ei-
genlijk te lang gekoeld.’
 Omdat hij vijftien was en gelukkig leek, heb-
ben zijn ouders niets voorbereid. Wie iets wil zeg-
gen of zingen wordt uitgenodigd om naar voren te 
komen. Een man wiens geblondeerde krullen tegen 
zijn hoofd plakken beklimt het podium.
 ‘Ik heb in de loop der jaren veel contact gehad 
met Rico Verhulst. Als zijn dermatoloog zocht ik 
met hem naar oplossingen voor zijn acne en de laat-
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ste maanden hadden we de juiste balans gevonden 
tussen medicatie en dieet.’
 ‘Dat klopt,’ zucht Isadee in mijn oor, ‘zijn puk-
kels werden net iets minder.’
 ‘Samen met jullie wil ik graag luisteren naar 
een nummer dat mij veel troost geeft als ik bedenk 
hoe oneerlijk het is. De tekst ligt onder jullie stoe-
len.’
 Het gebrandschilderde glas van de kapel werpt 
Mondriaan-vlakken op het podium en de derma-
toloog spreidt zijn armen. Er zit een schoenafdruk 
op het papier onder mijn stoel. Laura Pausini zingt 
in het Italiaans over eenzaamheid, maar ik hoor de 
versie van Paul de Leeuw erdoorheen.
 ‘Ik wil niet dat je liegt, ik wil niet dat je me be-
driegt. Ik hoor de twijfel in je stem. Je houdt van mij 
maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik 
wil nu weten wie verliest. En wie verliest, ik leg me 
neer. Ik wil alleen geen leugens meer, geen leugens 
meer.’
 Op het podium heeft de dermatoloog zijn ar-
men om zichzelf heen geslagen.
 Ik denk aan mama en leun tegen Isadee aan. 
Hou me vast, want Rico is blauw. Op een maan-
dag in de brugklas kwam Rico aan de deur, ik lag 
ziek in bed en kroop weg onder het dekbed, bang 
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dat ik stonk. Hij reed de bureaustoel tot naast mijn 
hoofdkussen, ik keek precies in de pijp van zijn kor-
te broek. Beenhaartjes, een rode boxershort, ik pro-
beerde zijn piemel te zien. Hij praatte over Harry 
Potter.
 ‘Wat heb je voor ziekte?’ vroeg hij uiteindelijk.
 ‘Ik ben elk jaar een week ziek,’ zei ik. ‘Die week 
is nu.’
 ‘Kun je eigenlijk wel spijbelen als je vader huis-
arts is?’
 ‘Hij heeft me ziek gemeld, dus. Hij vindt het 
fijn om te weten waar ik ben.’
 ‘Ik ben nooit ziek,’ zei Rico. Gele en rode kor-
sten sierden zijn wangen. De punt van zijn neus lag 
open van het krabben. Zo zag ik hem voor me, als 
een lachend vulkaanlandschap dat me plaagduwtjes 
gaf terwijl ik dieper wegkroop onder het dekbed. 
Zittend aan mijn ziekbed vroeg hij of ik wel eens 
gewoon geen zin had om naar school te gaan.
 ‘Ik vraag me eigenlijk nooit af of ik ergens zin 
in heb, ik doe het gewoon.’
 Daar had hij geen antwoord op. ‘Kun jij dat 
goed, zin maken?’ vroeg hij uiteindelijk.
 ‘Als je nu al geen zin kunt maken in school, hoe 
moet het dan later?’
 ‘Zou jij callgirl kunnen zijn?’ vroeg hij en bloos-
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de tussen zijn korsten. ‘Gewoon, ik bedoel, die zeg-
gen altijd dat ze zo’n zin in je hebben, ’s nachts op 
televisie.’
 ‘Ik ben ziek,’ zei ik, ‘ik moet slapen’, en dook 
met mijn hoofd onder de dekens en rook mijn ei-
gen koortsadem terwijl ik wachtte totdat ik hem 
op hoorde staan. Na zijn ziekenbezoek stond er een 
roos in de pennenbak op het bureau.

‘Je ziet eruit als een begrafenisbarbie,’ zegt Isadee.
 Ik strijk mijn zwartkanten jurk glad. ‘Barbie 
heeft geen zwarte kleren.’
 We zitten op de betonnen trap voor de aula en 
delen een sigaret. Op de filter vermengt mijn rode 
lippenstift zich met haar lipgloss. Ze schuift opzij 
als Angela de trap af komt. Ze zat naast zijn familie 
op de eerste rij als een miniatuurweduwe. Op haar 
rugzak had hij ‘I love U 4-ever’ geschreven. Maar als 
hij echt van haar hield, waarom dan in haar bed?
 ‘Is je kamer al gereinigd?’ vraag ik.
 Isadee kijkt me ontzet aan. Zonder te antwoor-
den steekt Angela een sigaret op en zuigt er hard 
aan, zodat het knettert in de punt.
 ‘Ik dacht gisteravond dat hij de liefde van mijn 
leven was,’ zegt ze. ‘Ik wilde met hem op vakantie en 
muziek luisteren en hij zou me gitaar leren spelen. 
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Ik dacht dat ik klaar was, snap je? Dat ik hem al ge-
vonden had.’
 ‘Maar je kende hem nog maar net,’ zeg ik.
 ‘Jezus, hou gewoon je bek,’ zegt Isadee en ze 
spuugt onze gezamenlijke sigaret op de grond.

Bij Louis achter op de bagagedrager leg ik mijn 
wang tegen de ruwe spijkerstof van zijn jack.
 ‘Hoi,’ fluister ik en geef kopjes. ‘Hoi, hoi, hoi. 
Heb jij gehuild?’
 ‘Dat kan ik niet met zoveel mensen erbij.’
 ‘Wel als je toneelspeelt. ’
 ‘Maar dat is niet echt.’
 Louis stopt voor een rood licht hoewel er nie-
mand aankomt en houdt staand de fiets in even-
wicht zodat ik kan blijven zitten. Leunend tegen 
zijn rug hoor ik het ruisen van vleugels.
 In zijn huis is het stil. De begrafenis was ook 
stil geweest, al praatte iedereen zachtjes door elkaar. 
Ze zeiden gecondoleerd maar bedoelden ‘kut’ of 
schreeuwden met hun gezicht. De moeder van Rico 
had me het slapste handje ooit gegeven. ‘Er is hier 
geen ruimte voor kwetsbaarheid,’ had ik mama door 
de telefoon horen zeggen tegen een vrouw uit haar 
postkankerpraatgroep. De moeder van Rico was 
niet kwetsbaar maar een open wond. Het voorge-
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programmeerde condoleren had haar uitgeput maar 
ook houvast gegeven en ze had iedereen heel intens 
aangekeken, onze gezichten afgezocht naar een ant-
woord.
 ‘Gaat het?’ vraagt Louis. We zijn op zijn kamer.
 ‘Nee,’ zeg ik.
 Hij kleedt me uit, de zwartkanten jurk glijdt 
over mijn hoofd, begrafenisbarbie wordt geslacht-
loos. Hij kust me tussen mijn benen en ik kijk uit het 
raam. De overbuurman bekijkt een pornofilm op zijn 
flatscreen. Een meisje brengt een roze dildo in bij een 
kleiner meisje. Louis likt en kust tussen mijn lippen. 
Word nat, denk ik en het wonder geschiedt. Een voor 
een gaan alle schakelaars om, lampjes stoppen met 
knipperen, ik ruik zijn geur, hap in zijn schouder, hij 
stoot in me, ik voel de rand van zijn piemel en zijn 
vingers in mijn kont, de meisjes op de flatscreen gil-
len geluidloos.
 ‘Hoi,’ zegt hij en ademt in mijn gezicht.
 Watervallen vallen omhoog, panty’s ontrafelen, 
blauwpaarse streep, de zon schijnt opzij, moeders 
kruipen terug in hun kinderen, de kleur blauw is een 
kutkleur, Louis, o, de ogen van Rico’s moeder, alsof 
iemand cartoons op rolluiken had geschilderd, zijn 
adem friszuur mijn kut nat alles kan en alles komt, 
ik huil, sssst, ssst, stil maar stil maar stil. Stilte. Bij-
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na nooit. Altijd kleuren en beweging en mensen en 
zinnen. Altijd nadenken, voelen en registreren, in-
terpreteren. Ik ben geen robot. Alles gebeurt tege-
lijkertijd, nee, tijd voorkomt dat alles tegelijkertijd 
gebeurt. Ik ben bang.
 Louis fluistert: ‘Gaat het?’, maar het had ook 
Rico kunnen zijn. Tussen jongens maak ik geen on-
derscheid.
 ‘Wil je een washandje voor me pakken?’ vraag 
ik. Hij bonkt de trap af en ik blijf liggen, sperma 
kruipt omlaag langs de binnenkant van mijn billen. 
Op het matras groeit een vlek die ik loom uitwrijf. 
Het washandje dat Louis me brengt is lauw, hij heeft 
het kraanwater eerst op laten warmen.
 Beneden slaat een deur.
 ‘Mijn moeder is thuis,’ zucht hij.
 We liggen met het dekbed over onze buik. 
Zachtjes bijt ik in de huid onder zijn oksel en val 
met mijn mond open in een halfslaap. De kist. De 
pioenrozen. Rico’s moeder die nog maandenlang 
een bord te veel zal dekken. Er wordt op de slaapka-
merdeur geklopt.
 ‘Louis, hoe was de dienst?’ vraagt Anita.
 ‘Ik ga wel,’ mompelt hij tegen me en zegt hard-
op: ‘Ik kom eraan, mam, wacht, niet binnenkomen.’
 Met het washandje dat ik op de grond heb laten 
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vallen veegt hij zich af. Hij trekt een trainingsbroek 
en een voetbalshirt aan. Vanonder het dekbed luis-
ter ik naar zijn voetstappen op de trap. Ik wil eeuwig 
leven en tot nu toe gaat het goed. De spermavlek 
koelt af en Louis komt niet meer terug.
 Verfomfaaid en in het zwart daal ik de trap af. 
Naast de asbak op tafel ligt Anita’s hand op de arm 
van Louis, er staan afgekoelde bekers thee en ik kijk 
naar ze. Hun monden bewegen, happen naar elkaar 
maar ze luisteren niet.
 ‘Blijf bij me.’
 ‘Dat kan niet.’
 ‘Ik hou van je.’
 ‘Laat me met rust.’
 Dat is niet wat ze zeggen maar wat ze proberen 
te zeggen. Anita vraagt naar cijfers: hoeveel men-
sen waren er op de begrafenis, hoeveel toespraken, 
hoeveel bloemen en verdriet. Soms antwoord ik in 
plaats van Louis, maar ze heeft zich vastgezogen 
aan zijn gezicht, kijkt de woorden van zijn lippen 
en als ik praat naar hoe hij reageert. Aan welke dode 
denkt ze, de zijne of haar eigen? Was het zomer ge-
weest op haar baby’s begrafenis of was dat buiten, 
waren er geen seizoenen in de aula? Ik denk aan een 
kinderkistje. Met mijn vingers schuif ik een theebe-
ker over tafel. De beker blijft leeg en onopgemerkt, 
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miljoenen jaren lang, waarin ik een skelet word en 
er een bloem uit mijn hoofd groeit. Op de sound-
track van hun gesprek droogt mijn huid uit tot pa-
pier, mieren eten me op, ik word versneld afgespeeld 
op een video in een biologielokaal. Hoewel ik een 
wonder ben zijn de leerlingen niet geïnteresseerd in 
mijn botjes want zij zijn de toekomst en druk met 
hun eigen verleden.
 Ik sta op en stoot met mijn heup tegen de tafel-
rand. ‘Ik ga zo maar.’
 ‘Wil je niet blijven eten?’ zegt Louis.
 Anita steekt haar vinger door het oortje van de 
lege mok en ineens vind ik het zielig, hoe ze aan mij 
haar zoon verliest.
 ‘Nee, dank je,’ zeg ik.
 ‘Ik hou van je,’ zegt Louis.
 Anita en ik zeggen allebei: ‘Weet ik’, en kijken 
elkaar over de tafel aan.

De leegte van ons huis rolt naar me toe over de vaart, 
de avondlucht hangt laag. Het heeft geen zin om 
met de deur te slaan als niemand het hoort, maar ik 
doe het toch. Tranen om Rico komen weer opzet-
ten, ik kniel naast de bank en veeg mijn snotneus af 
aan een kussen vol geborduurde korenbloemen.
 ‘Het was prima, mam. De jurk was niet onge-
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past. Niemand heeft er iets over gezegd.’ 
 Doorgelopen mascara maakt inktvlekken in 
het kussen. Toen Rico nog leefde had Anita haar 
lippen zitten stiften aan haar eettafel. Met de punt 
van een nieuwe lippenstift tekende ze een lijn rond-
om haar mond die ze met kleine veegjes inkleurde. 
Op de achterzijde van de handspiegel die ze vast-
hield stond een knipogende geisha. Ze zoog haar 
wangen naar binnen en leek even op haar trouwfo-
to die achter haar hing. De gekreukelde versie van 
dezelfde vrouw ontspande haar lippen en stak haar 
tong uit tegen haar spiegelbeeld. Koraalrode lippen-
stift kleefde aan haar voortanden.
 ‘Ik ken een trucje,’ zei ik en stak mijn duim tus-
sen mijn lippen als een baby en trok hem naar bui-
ten. Anita herhaalde het gebaar, een ring van rode 
lipstick kroonde haar duim.
 ‘Zo komt het dus niet op je tanden,’ zei ik.
 ‘Zit het op mijn tanden?’ Met een vinger poetste 
ze het rood weg.
 ‘Mijn moeder draagt geen lippenstift,’ zei ik. 
‘Omdat het op je tanden gaat zitten en aan de kop-
jes kleeft.’
 ‘Je kunt iets praktisch benaderen of vanuit het 
plezier dat het meebrengt.’
 ‘Waarom kan dat niet allebei?’ zuchtte ik.
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 Ze bestudeerde zichzelf nogmaals en legde de 
spiegel op tafel. ‘Ze zitten thuis op je te wachten, lie-
verd.’ 
 Ze schrok van die lieverd die achter het laatste 
woord aan naar buiten gleed, maar ik sprong erbo-
venop voordat ze het terug kon nemen. ‘Dank je, 
schat.’
 Ze keek me aan met opgetrokken wenkbrau-
wen en een koraalrode bloem rond haar tanden. Zo-
als ze naar het journaal keek, of naar de zwerver die 
op zaterdag met een pisvlek in zijn jeans door de 
stad liep. Wat dacht zij dat ze had dat ik op een dag 
niet ook zou kunnen hebben?
 ‘We zijn veertien,’ fluister ik, met mijn gezicht 
begraven in het gebloemde kussen. Maar ineens 
weet ik dat niet meer zeker. Tegen jezelf praten voelt 
algauw als liegen.
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Mama veegde altijd met een koude lepel langs mijn 
kin om alle gemorste hapjes schoon in mijn mond te 
vegen, dat was koud, en ze ritste mijn jas met een ruk 
dicht zodat het vel er gemeen tussen kwam, maar het 
waren altijd ongelukken. Ik zat vastgegespt in een 
stoeltje te wapperen met mijn sokkenvoeten toen ik 
haar zag struikelen over een hockeystick en hoorde 
gillen: ‘Jullie willen me vermoorden.’
 Met gespreide armen en benen lag ze op de vloer 
als een zeester. Papa stond er handenwringend naast 
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en met mijn voetjes probeerde ik naar hem te seinen 
‘ik weet dat je het niet zo bedoelde’. Maar ik kon me 
niet bewegen vanwege de veiligheidsriempjes.
 Ook nu beweeg ik me niet als ze hun stemmen 
verheffen, maar blijf liggen op de bank. Het komt 
door mij, of door mijn zus die is weggegaan, of door 
bepaalde verwachtingen die ze hadden, die niet zijn 
waargemaakt. De kleuren van de geborduurde bloe-
men vloeien door elkaar en mama en papa, die in de 
gang staan, schreeuwen naar elkaar.
 ‘Ja, voor zijn prinsesje doet hij alles.’ Mama lacht 
bitter, gilt naar hem en hij naar haar en ik werk me 
op mijn ellebogen overeind om te kijken of ik iets 
kan doen. Als een vuurspuwende berg staat ze op de 
onderste trede van de trap, hij pakt haar arm en ze 
rukt zich los en gooit een boek naar hem, een myste-
rie van Agatha Christie, de moordenaar is een man 
die zijn rijke vrouw heeft omgebracht op de Nijl, een 
chique, bloedeloze dood. Het boek wappert open als 
een vogel en mama’s mond is een roze O. Ik wil het 
gevallen boek oppakken maar haar rondzwaaiende 
vuist komt op me af en van schrik sla ik met mijn 
vlakke hand tegen haar kale hoofd.

Achter ons huis ligt een stilgelegd bouwproject. Met 
mijn gympen in de hand ren ik op sokken over straat, 
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naar de bouwput waarin ik ze aantrek. Het zand is 
uitgehard in geribbelde rupsbanden, met mijn vin-
gers wrijf ik het plat. Een meisje in een legerjurkje 
met roze camouflageprint en haar kleine zusje in 
hetzelfde jurkje, een paar maten kleiner, spelen aan 
de rand van de kuil. Na een tijdje te hebben toegeke-
ken knielen ze naast me om te helpen. Ze zijn allebei 
helblond en hebben vuile, snotterige gezichten met 
stof rond hun neusgaten. Het kleinste meisje krijgt 
een gebakken stuk modder niet kapotgeknepen.
 ‘Je moet erop stampen,’ zeg ik. We wrikken de 
aarde los met onze hakken en stampen die aan, alsof 
we samen op mars zijn. Het meisje vraagt: ‘Wil je 
straks met ons mee? Oma heeft gevulde eieren ge-
maakt.’
 Haar oudere zusje kijkt haar scherp aan. ‘Dat 
moeten we eerst thuis vragen.’
 In de verte roept mama mijn naam over straat.
 ‘Waarom klinkt die mevrouw zo boos?’ vraagt 
het kleintje.
 ‘Het is mijn moeder. Ik heb haar geslagen.’
 De oudste trekt de jongste aan haar arm weg 
bij het zand. ‘Kom, we gaan.’ Op de rand van de kuil 
draait ze zich om. Haar handen heeft ze in haar zij 
gezet, in een imitatie van de vrouw die ze zal worden.
 ‘Hoe oud ben jij eigenlijk?’ snauwt ze.
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 ‘Veertien.’
 ‘Jij bent helemaal geen kindje.’
 Ze marcheren weg, twee vuile vlekken in roze 
camouflageprint.

Het nieuws staat op mute. Toch volgen Anita’s ogen 
de regeringsleiders, alsof ze hen probeert te begrij-
pen door hun handgebaren. Onder de pijpen van 
haar driekwartbroek piepen zwarte haartjes uit, tus-
sen geschilferde plekjes huid. Ze heeft de hele zo-
mer nog niet gezonnebaad.
 ‘Kind, wat zit je haar wild,’ zegt ze. De tranen 
op mijn wangen negeert ze, maar ze verheft zich uit 
haar kuil en loopt naar de keuken. Ik waggel ach-
ter haar aan als een pulletje. De zurige warmte die 
van haar lichaam af slaat wil ik omhelzen, mijn han-
den gebruiken om te aaien in plaats van te slaan. Ze 
smeert een broodje pindakaas en draait zich om en 
geeft me het bord aan.
 ‘Mag ik hier blijven eten?’ vraag ik.
 ‘Maar Louis heeft al bezoek.’
 Het brood is zo dik besmeerd dat ik het nau-
welijks fijngekauwd krijg. Daarna loop ik de trap op 
als een ninja, geen tree mag kraken, en ik voel dat 
Anita naar mij kijkt in plaats van naar de regerings-
leiders. Al op de tweede tree hoor ik het geluid dat 
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ik zelf ook kan maken door onder de douche met 
mijn vlakke hand tegen mijn dijen te slaan. Huid 
op vochtige huid. Ze zijn de deur vergeten dicht te 
doen of hij is door de tocht opengegaan. Door de 
kier kan ik een streep van hun verstrengelde licha-
men zien. Haar navel en zwaaiende borsten, zijn 
buik hard en gespierd. Hij is veel langer dan zij en 
buigt zich over haar heen en duwt haar gezicht met 
het wipneusje in het kussen. Door mijn gewicht te 
verplaatsen laat ik de planken kraken, maar ze ho-
ren het niet. Zijn ogen draaien weg, hij stoot in haar 
en lijkt gelukkig en jong. Met mijn knokkels klop ik 
zachtjes op de deur. Isadee kreunt borrelend alsof ze 
water in haar keel heeft. En ik wil iets zeggen, maar 
ik heb de woorden niet.
 Jarenlang loop ik de trap af en kijk naar mijn 
half opgegeten boterham die op een bordje naast de 
bank ligt. Anita heeft een sigaret opgestoken, de as-
bak balanceert op haar knie. Hierbeneden zijn de 
geluiden niet te horen. De wereld krimpt en drijft 
weg, maar ik wil hem nog steeds.
 ‘Gaat het?’ vraagt Anita zonder haar ogen van 
het scherm los te maken.
 ‘Ik wil naar huis.’
 ‘Ja,’ zegt Anita. ‘Ik ook.’
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Destiny drukt met haar wijsvinger op mijn neus 
totdat ik met tegenzin mijn ogen open. Daarna 
kreunt het wiebelige trapje van onze hoogslaper on-
der haar gewicht. Door haar lichaamswarmte in de 
kuil lijkt het alsof ze nog naast me ligt.
 Overal in haar atelier hangen uitgeknipte kran-
tenfoto’s van humanitaire rampen. Met de punt van 
haar tong tussen haar lippen snijdt ze aan het bu-
reau minuscule vingertjes en weggeworpen granaten 
uit. Uitgemergelde gezichten van guerrillastrijders, 
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ondergedoken in de jungle. De honger van gebar-
sten lippen, van haaruitval en aan jezelf beginnen te 
knabbelen. Haar doeken leunen met hun beschilder-
de kanten tegen de wanden. Eigenlijk mag ze hier 
niet wonen, maar bijna alle kunstenaars in deze oude 
school hebben zelf bedden getimmerd in hun ate-
liers. Er is een werkende douche en een toiletblok 
dat sporadisch wordt schoongehouden.
 De keukenlade blokkeert bij het openschuiven 
en Destiny vloekt zacht. Haar citalopram ligt tus-
sen de elastiekjes en spatels, met halfjaarlijks een 
herhaalrecept. Daarvoor hoeft ze met niemand te 
praten, maar zich alleen maar te melden bij de huis-
arts. Het geluid van de doordrukstrip, daarna het 
borrelen van het koffieapparaat. Toen we elkaar net 
hadden ontmoet, op de eerste dag van het studiejaar, 
dacht ik dat ze haar naam zelf had bedacht. Er wa-
ren meer mensen op de kunstacademie die zichzelf 
nauwkeurig vormgaven.
 Naast de eettafel staat haar ezel met het doek 
waar ze aan werkt. Een abstracte oranje tsunami die 
vanuit het midden naar de hoeken druipt. Aan de 
rand zit een krantenfoto vastgetapet van een moe-
der die geknield, met onbedekte ruggengraat, ligt te 
huilen naast haar verhongerde kind.
 ‘Je bent zo gelukkig als je ongelukkigste kind,’ 
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had mama een keer gezegd. We wandelden door het 
park en ik trok mijn winterjas dichter om me heen 
hoewel het al voorjaar was. Ik kon niet ophouden 
met rillen, het werd erger als ik naar het schitteren-
de water in het kanaal keek. Misprijzend had mama 
haar hoofd geschud over mijn ongekamde haar. Zij 
was uitbehandeld maar probeerde de moed erin te 
houden terwijl ik steeds somberder werd, moeite 
kreeg met lopen en praten.
 Met nat, naar zeep ruikend haar komt Desti-
ny op me liggen. Koude druppels druipen van haar 
krullen op mijn oren en in de kussensloop.
 ‘Lief, ga je er wel uit vandaag?’ zegt ze.
 ‘Ik ga lunchen met mijn vader.’
 Ze klimt van het bed en vist gekreukelde kleren 
uit een stapel op de stoel.
 ‘Lukt het dan wel om nog te komen vanavond?’
 ‘Wat is er vanavond?’
 In de spiegel fronst ze tegen wat ze ziet. Destiny 
steekt bijna een kop boven me uit, maar loopt wat 
gebogen. Op haar bruine bovenbenen staan haast 
onzichtbare zwarte tattoos die ze zelf heeft gezet. 
Engeltjes en duiveltjes en een rollator met daaronder 
de woorden ‘romance isn’t dead’.
 ‘Olivia’s verjaardag. We gaan naar de film en 
wat drinken en ik heb ons cadeau ook namens jou 
gekocht.’
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 ‘Bedankt, maar waarom wil ze dat ik kom? Het 
zijn toch jouw vrienden?’
 Ze maakt kattenogen met haar eyeliner. ‘Waar-
om zou je niet welkom zijn?’
 ‘Heeft ze me specifiek uitgenodigd of heb jij 
gevraagd of ik mee mocht?’
 Ze overweegt om iets te zeggen maar sluit haar 
mond en kijkt me via de spiegel aan.
 ‘Ik vind het fijn als jij erbij bent.’
 ‘Als jij het belangrijk vindt dan kom ik,’ zeg ik.
 Tijdens een verplichte lezing over ergono-
mie en het op de juiste hoogte instellen van je bu-
reaustoel, in het eerste studiejaar, maakte de voor-
lichter zijn verhaal persoonlijk met een voorbeeld 
uit zijn eigen leven: hij kon niet slapen na de ge-
boorte van zijn eerste kind. De baby bleef maar 
huilen, na twee maanden liet de man hem boven 
het trapgat bungelen. De boodschap was dat je al-
tijd om hulp moest vragen als het niet meer ging, 
maar dat je dip maximaal acht weken mocht duren. 
Die speech heb ik altijd onthouden, misschien om-
dat acht weken zo specifiek is. Mijn moeder is al 
bijna een jaar dood en nog steeds gaan de dagen in 
een waas voorbij.
 Als de deur achter Destiny dichtvalt sluit ik 
mijn ogen nog even.
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Woedend word ik wakker. Ik klauw met mijn han-
den in de lakens, maar er ligt niemand naast me. 
Elke ochtend doorloop ik dezelfde boosheid en het 
schuldgevoel om die boosheid. Het enige wat me 
rustig maakt is een geweer afschieten in mijn hoofd. 
Het aanspannen, richten, de trekker overhalen en 
doorladen, ik hoor zelfs de klik en voel de weerstand, 
terwijl ik nog nooit een wapen heb vastgehouden. 
Maar ik wil niemand raken.
 Voor het raam hangt een verschoten trouwjurk 
uit de kringloopwinkel bij wijze van gordijn. De wij-
de tulen rok filtert het middaglicht en het lijfje is be-
zet met stoffen bloemetjes met parelharten, de cups 
hangen slap naar binnen. Door het vlekkerige zon-
licht lijken de bloemen gezichten die bezorgd op me 
neerkijken.
 ‘Het is een fase.’
 ‘Het is heel begrijpelijk dat je dit voelt.’
 ‘Neem je tijd.’
 ‘Mijn kat is ook overleden.’
 ‘Alles wat je voelt mag je voelen.’
 ‘In welke fase zit je nu? Ik heb over de fases ge-
lezen.’
 ‘Had je veel contact met haar?’
 ‘Het stelt natuurlijk niets voor bij wat jij hebt 
meegemaakt, maar wat ik heb geleerd van mijn burn-
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out is dat je tijd nemen echt belangrijk is.’
 ‘Niet dat dat uitmaakt, hoeveel contact je met 
haar had. Toch? Of wel?’
 ‘Op een gegeven moment ben je gewoon echt 
toe aan vakantie.’
 ‘We wilden je het graag laten weten omdat je 
zo dol was op onze kat. Je hoeft niet op de begra-
fenis te komen, we weten hoeveel je om haar gaf en 
dat je aan ons denkt.’
 ‘Ik weet zeker dat ze naar je kijkt en alles ziet 
wat je doet.’
 Alsjeblieft niet zeg, mijn moeder moet ophou-
den overal te zijn. De laatste keer dat ze bij me thuis 
was wist ik niet dat het de laatste keer was. Ik woon-
de nog op driehoog. Na het beklimmen van de trap 
zat ze hijgend op de bank. Ik bracht haar een rol 
wc-papier voor het zweet op haar voorhoofd en be-
legde een cracker met avocado, kaas en cayennepe-
per. De fijngeknepen prop stopte ze zonder me aan 
te kijken terug in mijn hand, ze haalde zelf de prul-
lenbak niet meer. Hij had de vorm van haar hand-
palm en vulde de mijne.
 Ongefilterd zijn, had een vriend wiens moe-
der al was overleden me als tip gegeven. Je kan later 
niets meer zeggen of vragen.
 ‘Mam, heb jij wel eens gedacht dat ik lesbisch 
ben?’ vroeg ik.
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 Met gesloten ogen lag ze op de bank die ze ei-
genlijk vies vond omdat ik hem van straat had ge-
haald. Het trainingspak dat ze droeg had geen rit-
sen, alleen een elastiek in de broek en een trui met 
een elastische boord. Een gekleed trainingspak met 
bloemen, waarin ze uiteindelijk werd begraven.
 ‘Nee,’ zei ze zonder haar ogen te openen. ‘Dat 
heb ik nooit gedacht. Echt nooit. Over jou niet en 
over je zus ook niet.’
 ‘Ik denk erover om dat uit te zoeken.’
 ‘Dat zou ik niet doen, hoor. Nee, daar komt ge-
donder van.’
 Dat was het moment waarop ik besloot Desti-
ny niet nog aan haar voor te stellen. Onze thee koel-
de af, ik zette nieuw water aan en koos per ongeluk 
Sleepy Time-thee, maar we waren al zo moe. Met 
twee hete kopjes ging ik op de grond naast de bank 
zitten, dicht bij haar magere voeten.
 ‘Je speelde wel de hele tijd met jongens, maar dat 
was omdat niemand je verteld had dat je een meisje 
was. En je knipte steeds je lange haar af, ik heb je 
kaalgeschoren om het je af te leren. Toen dacht de 
slager dat je leukemie had en kreeg je een extra plakje 
worst.’
 Leverworst, ik wist het nog. In de zandbak op 
de speelplaats speelden we Teenage Mutant Ninja 
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Turtles. We renden en schoten en rolden door het 
zand, lagen in een hinderlaag en riepen ‘pauw, jij 
bent dood’. En jij en jij en jij, want je bent nooit te 
jong om beschoten te worden. Op een dag kwam 
ik thuis onder het zand en zei mijn moeder dat het 
gek was dat ik alleen met jongens speelde, dat ik een 
vriendinnetje moest. Dus koos ik Jessica, net iets 
groter dan ik met schuine ogen en een bloempot-
kapsel. Hand in hand liepen we naar de zandbak en 
kweelden ‘wij willen meedoen’. Mickey stopte mid-
koprol en legde zijn takje neer.
 ‘Dat gaat niet, er zit altijd maar één dame bij 
het team.’
 Ik barstte in snikken uit, geschrokken liet Jes-
sica mijn hand los. Met een vies gezicht deed ze een 
stap naar achteren en haar hand veegde ze af aan de 
lucht, om het janken kwijt te raken. Als ik op die 
leeftijd, zes jaar oud, had begrepen waarom ik huil-
de, dan had ik gezegd: ‘Ik kan net zo goed Rafael 
zijn. En Michelangelo en Donatello en Leonardo. 
Ik kan ook vechten.’
 ‘Misschien kunnen de dames de slechteriken 
zijn?’ piepte Mickey.
 ‘Zou jij me geholpen hebben als ik ging schei-
den?’ vroeg mama vanaf de bank. ‘Ik denk de laatste 
tijd vaak aan de moeder van Kelly, die is nog gaan 
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scheiden na haar diagnose, die wou niet sterven in 
dat huis. Ik ben daar een keer geweest, achter de 
voordeur kun je nauwelijks lopen, die man was een 
hoarder.’
 ‘Natuurlijk zou ik je hebben geholpen.’
 ‘Maar jij bent toch helemaal niet praktisch. Je 
zus, die is praktisch, jij niet.’
 ‘En toch zouden we je geholpen hebben.’
 Ze keek door het raam naar buiten, naar een 
duif die op één poot op de antiduivenstekels balan-
ceerde.
 ‘Ja hè,’ zei ze, ‘dat zouden jullie hebben gedaan.’
 Toen ik negen was had mijn vader me mee-
genomen naar de Délifrance waar ik een vlaaipunt 
mocht uitkiezen, geglazuurde vruchtenvlaai met 
druiven die eruitzagen als koeienogen en wegscho-
ten onder je vork. Op zijn vraag ‘Wat vind jij dat 
ik moet doen?’ had ik volmondig ‘scheiden’ geant-
woord. Dat zag ik altijd op televisie, met ouders die 
benadrukten dat het niet aan hun kinderen lag.
 ‘Kun je dan geen minnares nemen?’ opperde ik.
 ‘Ik weet niet waar ik de energie vandaan moet 
halen.’
 De cappuccino liet een schuimspoor achter op 
zijn lippen. Ik vond het vreselijk dat ik geen andere 
opties kon bedenken, vreselijk dat hij zo terneerge-
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slagen was en mij zijn bitterkoekje gaf terwijl ik al 
taart had.
 ‘Ze kan je niet horen als ze zo hard schreeuwt. 
Als ze in de tuin gaat staan of de deur uit loopt. Jij 
gaat altijd maar door met praten, maar ze verstaat 
je niet, je kunt beter wachten totdat ze klaar is met 
schreeuwen,’ zei ik.
 ‘Wat slim van je.’ Hij pakte mijn hand over ta-
fel, zijn trouwring was lauw. ‘Wat ben je toch slim.’
 Desondanks ben ik op mijn hoofd gevallen tij-
dens een van hun ruzies. Mama rende schreeuwend 
de trap af en mijn zus dribbelde haar achterna en 
struikelde boven aan de hoge trap. Papa vloog haar 
achterna en vergat de baby die hij aan het verscho-
nen was op de klaptafel in de badkamer, die zich 
omdraaide en van tafel viel, met haar hoofd op de 
granieten vloer. Ik was een paar minuten stil voor-
dat ik bijkwam, hele lange minuten volgens papa. 
Met slappe armpjes, slappe beentjes en een hoofdje 
dat de klap had opgevangen.
 ‘Jij huilde niet toen je bijkwam,’ zei papa. ‘Je 
keek alleen maar.’
 Volgens hem kan ik me dit niet herinneren, 
want ik was een baby. Maar waar komt dan dat beeld 
vandaan van mijn moeder die in de deur opening van 
de badkamer staat, in een bruingeruite broekrok, 
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haar zwarte bos zigeunerhaar door de war en haar 
ogen zo groot als de maan? Ik kan het me niet herin-
neren, maar ik kan het niet vergeten.

Om afwas uit te sparen smeer ik mijn boterham op 
een gebruikt, bekruimeld bord. Vanuit de zinken 
emmer naast het aanrecht stijgen rinkelende cirkel-
tjes gepiep op. Op de bodem duikt een muisje ineen, 
springt zonder aanloop omhoog en klapt hard tegen 
de rand van de emmer, valt met een krassend geluid 
terug. Daar blijft hij liggen, zijn pootjes trillen en 
krampen.
 Met de boterham in mijn hand loop ik over 
straat, langs de groentejuwelier die ik niet vertrouw 
omdat hij zijn bananen in het koelvak bewaart. 
Mijn vader en ik spreken meestal af in een grand 
café in de binnenstad. Ik woon hier nu acht jaar en 
gebruik huizen van exen als referentiepunten voor 
het vinden van routes. En de praktijken van thera-
peuten die ik bezocht.
 ‘Je hebt sociaal contact nodig,’ zei een van hen. 
‘Net als eten en slaap.’ Ik legde haar uit hoe de ogen 
van mensen soms in monden veranderden, met 
wimpers als tanden. Haar kamer was smal met een 
hoog plafond en haar tissues waren altijd op. Ze 
bracht het gesprek steeds op mijn ouders, maar die 
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waren gewoon mijn ouders, een club waar ik altijd 
bij zou horen. De volgende psychiater droeg kalfsle-
deren schoenen en kasjmieren truien. Hij geloofde 
erg in het benoemen van alles wat hij moeilijk vond 
aan onze interactie.
 ‘Nu intimideer je me met je zwijgen,’ zei hij. 
‘Stilte is vaak een wapen.’
 Zijn tissues roken naar munt. De derde thera-
peut runde naast haar psychotherapiepraktijk een 
bed & breakfast. Bij de ene deurbel prijkte een ko-
peren plaatje met haar dokterstitel, bij de andere 
een beschilderde schelp met gekalligrafeerde letters. 
Het trappenhuis was versierd met visnetten. In haar 
wachtkamer zat een Mexicaans gezin met rolkoffers 
en rugzakken op hun knieën. De therapeut moest 
hen nog uitschrijven, ze boog zich over het gasten-
boek en vroeg of ze van hun verblijf hadden geno-
ten. Net als de anderen zocht ze naar een verklaring 
voor de manier waarop ik afwezig bleef in mijn ei-
gen leven.
 Door de ruit van het grand café kan ik papa al 
zien zitten. Als ik hem aan de telefoon heb bena-
drukt hij steeds dat hij wel alleen is, maar niet een-
zaam. Dat heb ik op een bingokaart gezet, een ge-
scheurde envelop waarop ik lijntjes heb getrokken. 
In de vakjes staat ‘eenzaam, maar niet alleen’, ‘iets 
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naars zeggen over mama’, ‘geld aanbieden’, ‘intieme 
medische informatie delen over mensen die ik niet 
ken’, ‘mensen die ik niet ken aanduiden met alleen 
hun voornaam’ en ‘zeggen dat hij erg trots op me is’.
 Zodra we besteld hebben graait hij in een plas-
tic tas.
 ‘Voor ik het vergeet,’ zegt hij en zet een mul-
tiverpakking tissues op tafel naast mijn thee. ‘Die 
krijg ik toch niet op.’
 ‘Denk je dat jij nu ook snel doodgaat?’ vraag ik.
 ‘Nee,’ zegt hij, ‘maar ik gebruik ze gewoon niet, 
je moeder gebruikte die dingen. En ik ga toch niet 
meer daten, dus om ze nou te bewaren.’
 ‘Weet je dat nu al? Het is nog geen jaar gele-
den.’
 ‘Ja, ik vind het moeilijk om mijn binnenwereld 
tegen een ander te beschermen, ik laat te snel over 
me heen walsen als ik me openstel.’
 De tissueverpakking adverteert groot met een 
nieuw snufje: deze tissues verkruimelen niet in de 
was. Peinzend tuurt hij naar de kleur van mijn oog-
wit en mijn nagels met rouwrandjes.
 ‘Heb je geld nodig?’ vraagt hij.
 Buiten steekt de bloemenman bij wijze van 
groet een bos zonnebloemen op naar een fietser die 
over de stoep vlak langs hem rijdt. Vermoeid knik 
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ik, zonder oogcontact te maken. Kippig volgt hij 
mijn blik door de ruit.
 ‘Het is hier echt ongelooflijk opgeknapt sinds 
ze dat tuig eruit hebben geveegd. Je moeder zat hier 
vroeger in een commune, waar ze alle ramen zwart 
hadden geverfd. Ze was altijd nogal snel in de ban 
van grote leiders, omdat ze geen vader had. Daar 
heeft Freud heel goed over geschreven.’
 Hij is mijn enige bron, de overgebleven link 
met een moeder die zelf niet praatte. Ik hoop nog 
steeds op een groter verhaal.
 ‘Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?’
 ‘Ik had een vriendin die mijn moeder niet zag 
zitten. Niet dat ze iets bepaalds tegen haar had, 
maar ze vond dat ik me moest concentreren op mijn 
studie. Samen met die vriendin was ik op een feest-
je en je moeder vond dat natuurlijk interessant, een 
arts in opleiding, en ze zag ook dat ik heel zorgzaam 
was. Ja, ik was bepaald een vangst voor haar.’
 ‘Hielden jullie van elkaar?’
 ‘Nou, houden van, dat is een groot woord. Maar 
ze was mijn maatje.’
 Sinds ze is overleden is hij wat gekrompen. De 
kleren die hij uitkiest vormen eigenaardige combi-
naties, zomerblouses met wollen winterbroeken.
 ‘Ze was zo slecht met kinderen. Vanaf je elfde 
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ben ik gaan sparen voor jullie therapie. Je zus wilde 
niet, die heb ik het bedrag gewoon uitgekeerd.’
 In het hete theewater drijven sinaasappelschil-
len, een anijsster en schijven gember. Als hij ernaar 
vraagt zal ik hem vertellen dat ik zo’n moeite heb 
met opstaan.
 ‘Heerlijk om hier zo met mijn volwassen doch-
ter te zitten,’ zegt papa, en begint te vertellen over 
de darmkanker van Martine en hoe moeilijk dat is 
voor Gert.
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Vanaf het bioscoopscherm dendert Louis’ ge-
zicht, zo groot als een vrachtwagen, op me af. Ze 
zoomen in op zijn getuite lippen. Hij mompelt haar 
naam, keer op keer op keer. Die lippen heb ik dui-
zend keer gekust. Ze drukten glinsterende sporen op 
mijn voorhoofd, mijn armen, maar vooral op mijn 
mond, lieten mijn hart in mijn hals kloppen. De ac-
trice met het pagekapsel weert hem af, ze heeft hem 
nog niet vergeven wat hij haar eerder in de film heeft 
misdaan. Hij trekt zijn hoofd terug met de verbaasde 
blik van een gekwetst kind.
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 ‘Ik hou van je,’ fluistert de voice-over. ‘Ik zal 
nooit meer zo jong zijn.’
 Achterhoofden die boven de pluchen stoelen 
uitsteken. Destiny zou nooit een film hebben geko-
zen waarin maar één vrouw voorkomt, want ze is 
een strikte aanhanger van Alison Bechdel. In het 
verhaal moeten minstens twee vrouwen meespelen 
die een gesprek voeren dat niet over een man gaat. 
Maar het is Olivia’s verjaardag dus zij mocht kie-
zen, en zij houdt van romantische komedies. En van 
mijn vriendin. Wanneer ze Destiny drie luchtkussen 
geeft kun je goed zien dat ze vroeger het bed deel-
den. Zonder duidelijke aanleiding ligt Louis plotse-
ling in een doodskist. Zijn filmmoeder snikt, gehuld 
in zwart kant. Ze is veel te jong voor dit verlies, moet 
haar zoon hebben gekregen als tiener. Er is niet be-
knibbeld op de regenmachine en het gospelkoor. 
Zolang hij zijn ogen open had in de film schaamde 
ik me intens. Voor mijn vette haren, voor hoe lang 
geleden het is dat ik aan een schilderij heb gewerkt 
en het ondergoed dat ik al twee keer heb omgekeerd 
en opnieuw gedragen. Louis’ wangen zijn ingeval-
len en zijn haarlijn ligt hoger. De puber die me ont-
maagd heeft begint al te kalen. Toen het al een paar 
jaar uit was zat ik op het toilet van een discotheek 
me met bonzende oren af te vragen of ik over moest 
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geven. Vanaf een poster op de deur keek Louis me 
ernstig aan, met om zijn nek nog steeds de ketting 
die ik hem cadeau had gedaan. Zijn onverwachte 
dood zet een keten van gebeurtenissen in gang: zijn 
filmmoeder begint een affaire, haar gezin valt uit el-
kaar. Ze verwerkt het verlies tijdens het vrijen met 
haar minnaar. Als ik al huil tijdens de seks is het 
van opluchting. Als Destiny me aankijkt, met haar 
heupen schokt en haar ogen tot twee zwarte zon-
nen maakt, smelt er iets, een vuist in mijn buik die 
ontspant na jaren gebald te zijn. Tijdens onze eerste 
nacht wilde ik haar onhandig complimenteren en 
zei iets over ‘meisjes zoals jij’.
 ‘Meisjes zoals ik bestaan niet,’ zei ze. ‘Je hebt 
al die domme vrouwenhaat waarmee je bent opge-
groeid gewoon geïnternaliseerd.’
 We lagen in haar bed en ik probeerde mijn taal 
ongedaan te maken en gelijk ook al mijn ideeën over 
smokey eyes, over roken in bed met alleen een string 
en cowboylaarzen aan. Over whisky drinken en be-
leefd knikken als mijn date vertelde dat hij graag 
naar bukake-porno keek. Altijd meelachen, sportief 
zijn. De manier waarop ik danste, met mijn heupen 
en billen in haar kruis, noemde Destiny te hetero.
 Ze zit in het midden, tussen mij en Olivia, die 
genietend commentaar geeft op de clichés in de 
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film. Als ze lachend Destiny’s schouder omklemt 
voel ik elke vinger. Ze zijn ten slotte vrienden ge-
bleven maar lijken niet door te hebben dat ze altijd 
synchroon bewegen en hoe vaak hun gesprekken af-
drijven naar mensen die ik niet ken. Zodra de aftite-
ling over het beeld rolt lichten overal schermpjes op 
in het duister. De zaallichten schemeren langzaam 
aan.
 ‘Heb je nou gehuild?’ vraagt Destiny. ‘Om deze 
bullshit?’
 Met de achterkant van mijn hand veeg ik mijn 
gezicht droog. Sloffend over het krullende patroon 
van het art-decotapijt volg ik Destiny en Olivia, die 
al bij de dubbele deuren zijn. 

In het restaurant laten ze zich op een bank tegen de 
muur zakken, hun jassen opgepropt naast zich en ik 
neem plaats tegenover hen op een houten wiebel-
stoeltje. Tussen de tafels staan hoge bananenplanten 
als groene muurtjes. Onder mijn kleren broeit mijn 
pyjama die ik al de hele dag draag.
 ‘Wat een heerlijke film,’ zegt Olivia.
 Met een zucht pakt Destiny de kaart. ‘Ik haat 
het als je de vrouwelijke hoofdrol kunt vervangen 
door een sexy lamp.’
 ‘Dames!’ gilt Edgar. In een glimmende regen-
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jas ploegt ze langs de tafeltjes, waardoor mensen wel 
moeten kijken. Naar haar grijsgroene haren, haar 
neusring en blote benen, maar vooral naar het bijna 
omstoten van stoelen waar jassen aan hangen.
 ‘Olijfje, gefeliciteerd!’ Uit haar jaszak vist ze een 
envelopje. ‘Pas openmaken als je thuis bent, schat.’
 Ze strooit op onpersoonlijke maar kwistige wij-
ze met koosnamen en kust erg nat, net naast mijn 
mond.
 ‘Lieverd, je moet je tanden poetsen of even wat 
eten. Wat wil je? Ik trakteer.’
 ‘Doe maar chips,’ zeg ik zacht.
 ‘Nacho’s voor de prinses, en wat mag het voor 
jou zijn, Des?’
 ‘Wodka met citroen, ook voor Olivia.’
 Olivia stompt haar omdat ze voor zichzelf wil 
bestellen, maar vindt het ook leuk.
 ‘Ik zou het er wel op kunnen, die jongen die de 
zoon speelde. Ik gleed bijna van mijn stoel,’ zegt ze.
 ‘Hij was dood.’
 ‘Dan houdt hij tenminste zijn mond.’
 Karolien komt misschien nog, maar dan wel 
laat en ze noemen haar ‘sjaak afhaak’ terwijl ik aan 
de warme nacho’s knabbel. De middelste scherven 
worden zacht van de room, chilisaus zakt langzaam 
weg in het wit. De bonen zijn uit hun velletjes ge-
sprongen.
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 ‘Heb je het niet warm in die regenjas?’ vraag ik 
aan Edgar.
 ‘Ik heb er niets onder aan,’ zegt ze en krult haar 
been om een stoelpoot. ‘Ik overweeg trouwens van 
naam te veranderen. Willen jullie meedenken?’
 Op haar telefoon laat ze een screenshot zien 
waarop ze gehurkt zit met alleen een riem om. Van-
af de riem lopen er kettingen naar haar pumps, die 
vastzitten met knijpers. Haar dunne middel wordt 
in tweeën gesneden door de strakke band, Edgar 
oefent met korsetten om een steeds smallere taille te 
kunnen maken.
 ‘Voor een Edgar Cherry Poe-productie is dit 
misschien te onderdanig, omdat ik normaal domi-
nant ben. Aan de andere kant is het een mooie ge-
legenheid om te laten zien dat je je ook als top kunt 
onderwerpen.’
 ‘Hoe dan?’ vraag ik en denk aan stilte als wa-
pen.
 ‘Gaan liggen en het aan de ander overlaten kan 
een manier zijn om de situatie te controleren.’
 Edgars vagina is duidelijk te zien op de afbeel-
ding. Op onze middelbare school zat een meisje dat 
twee klasgenoten via een chatgesprek een naaktfoto 
stuurde, nadat ze daar herhaaldelijk om hadden ge-
vraagd. Haar lieve, wat bolle gezicht stond er her-
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kenbaar op en de volgende dag hadden die jongens 
de foto ingesteld als achtergrond op alle computers 
van de schoolbibliotheek, waar haar vader vrijwil-
liger was. Ik scheel maar een paar jaar met Edgar, 
maar ze leeft in een andere tijd.
 ‘Hey, jij draagt geen make-up. Is dat je ding?’ 
vraagt ze.
 ‘Make-up, geef me je make-up. Nou wil ik ook 
eens zien, hoe ik er later uit zal zien.’
 ‘Sorry?’ Edgar buigt zich naar mijn mond.
 ‘Een liedje.’
 ‘Nog nooit van gehoord.’
 Destiny lacht schor om iets wat Olivia tegen 
haar zegt en ik leun achterover tegen de harde lage 
leuning met een bezweet voorhoofd. Mijn kuiten 
tintelen. Alle rijmende teksten komen terug, woor-
den van twintig jaar geleden die zich moeiteloos op 
volgorde laten zetten.
 ‘Mijn moeder vond het mooi,’ zeg ik.
 ‘Ik hoorde dat ze is overleden,’ zegt Edgar. ‘Dat 
moet erg moeilijk voor je zijn. Ik ben erg close met 
mijn moeder en kan me niet voorstellen hoe het is.’
 ‘Op een dag kun je het je wel voorstellen,’ zeg 
ik. ‘Tenzij jij eerst doodgaat.’
 Edgars glimlach hapert. Ik wil de hele dag oude 
Kinderen voor Kinderen-filmpjes kijken onder het 
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dekbed, maar de reclames tussendoor zijn allemaal 
voor zwangerschapstesten. Achter de bar staat een 
sinaasappelpersmachine waarin de oranje ballen van 
een stalen knikkerbaan af rollen tot ze worden ge-
spleten en platgedrukt tussen twee tegen elkaar in 
draaiende persen.
 ‘Waar werk jij nu aan?’ vraagt Edgar aan Desti-
ny. Die begint de kleuren te beschrijven, de ervaring 
van een kleur. Hoe blauw in oude talen eerst werd 
aangeduid als zwart of donker, voordat het zijn ei-
gen naam kreeg. Ze heeft haar vingers rond de 
waxinelichthouder gelegd.
 ‘Weet je waar dit me aan doet denken?’ zegt ze. 
‘Voor onze eerste date had ik iets van dertien waxi-
nes in lege jampotten gezet, voor op tafel en in de 
vensterbank, maar dat moet je dus niet doen, de hit-
te kan niet weg. Toen ik er één wilde verzetten om-
dat we op het tapijt gingen liggen, knapte de pot.’
 ‘Overal glas en bloed,’ vul ik aan.
 ‘En ik had glas in mijn duim. Ik liet jou kijken 
onder de lamp, maar je zei dat je niets zag. Ik had al 
verteld dat ik hypochondrisch ben dus jij zei dat ik 
het me misschien verbeeldde.’
 ‘Dat zei ze zelf ook,’ zeg ik tegen Olivia.
 ‘Maar jij sprak me niet tegen. Mijn duim werd 
binnen drie dagen zo groot dat ik amper een kwast 
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vast kon houden, dus toen ging ik naar de huisarts.’
 Ze laat haar duim zien waar een bobbel zit 
naast de nagel en Olivia grijpt haar hand vast als-
of die er bijna af lag. Gelukkig komt Karolien net 
binnen. Ze zet een Albert Heijn-tas neer naast het 
tafeltje en er wordt ingeschikt totdat ze erbij past. 
Er zit water in haar korte haren, van de douche en 
de regen. Karolien huurt ook een atelier in onze ba-
sisschool, ik kom haar vaak tegen in de gang, gewik-
keld in te korte handdoeken.
 ‘Ik ben dood,’ zegt ze, ‘net nog een uur zitten 
fotoshoppen.’
 ‘Schilder je niet meer?’ vraagt Olivia.
 ‘Klusje voor het geld. Een trouwshoot. Ik had 
echt een vette locatie gevonden, een verlaten vlees-
verwerkingsfabriek in Brabant die was gebruikt als 
filmset voor een Russische sniperthriller, met op alle 
muren cyrillische letters geverfd. Het bruidspaar 
droeg camouflageprint.’
 ‘Romantisch,’ zegt Edgar.
 ‘Niet van die vlekken, maar met takjes en blaad-
jes. Ze waren nog zo verliefd dat ze op elke verdie-
ping stilstonden om te zoenen en expres verdwaal-
den. Overal lagen scherven en koperen slangen die 
uit de grond staken en rottende matrassen en flessen 
met condooms rond de hals. Ik had Gerard meege-
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vraagd, ken je die? Voor hulp met de belichting. Voor 
de laatste foto’s wilden we de wenteltrap naar het 
dak beklimmen en Gerard stond erop om voorop te 
gaan, omdat er treden ontbraken. Door de gaten in 
de muren kon je de bloeiende velden zien, er dansten 
stofjes in het zonlicht, waarschijnlijk asbest. En Ge-
rard was al de hele dag in zo’n rare bui, nukkig, rolde 
met zijn ogen als de bruid te hard lachte. Hij moest 
haar over een gat tussen twee treden heen helpen, 
maar ze stond nog te knuffelen met haar man. Toen 
pakte hij haar heel ongeduldig vast onder haar oksels 
en ik wist ineens zeker dat hij haar ging laten vallen.’
 ‘Hoe wist je dat dan?’ vraag ik.
 ‘Voor ik het wist gilde ik: niet doen! en zette 
hij haar naast zich neer op de hogere traptree. Haar 
man ging helemaal lijp, wilde bijna met Gerard op 
de vuist gaan. En zij moest huilen.’
 ‘Jezus, wat een drama.’ Olivia schudt haar hoofd.
 ‘Maar hij deed toch niks,’ zeg ik.
 Karolien kijkt me geprikkeld aan. ‘Als ik niets 
had gezegd en hij had haar laten vallen, had ik het 
mezelf nooit vergeven. Noem het intuïtie.’
 ‘Carla gaat altijd meteen aan de andere kant 
van de boot hangen,’ zegt Destiny.
 Waarom kijkt ze naar haar handen? De ande-
ren lijken iets te verwachten. Ik voel me een luci-
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fersdoosje dat iemand hoopvol openschuift omdat 
er vanbinnen iets rammelt, maar het zijn twee ver-
koolde lucifers.
 ‘Pardon,’ mompel ik. ‘Wc.’
 Wat moet het art-decotapijt chic zijn geweest 
toen het werd gelegd. In het ouderwetse toilet met 
ouderwetse rioolstank en tegeltjes met vochtige 
barsten zie ik in de spiegel boven de wastafel ma-
ma’s diepgezonken ogen, haar neus en wangbotten. 
Als ik moe ben lijk ik op haar. Papa had in een ra-
zend tempo haar spullen het huis uit gedaan. Haar 
vriendinnen kwamen de kleren uitzoeken. In pa-
niek had ik een gebloemde blazer aangetrokken en 
een gestreepte trui en een panty en een legging met 
daarover nog een legging tot ik een michelinman-
netje leek. Het huis was vol vreemde vrouwen die 
mama’s truien tegen de borst drukten, op het oog 
pasten voor de spiegel.
 ‘Ze hield wel van een printje hè,’ zei Corrie, die 
door een stapel luipaardshirts woelde. Van streepjes, 
van stipjes, van tulpen, van tijger en zebra en slan-
genleer, van bont en van rozen, van het konings-
huis en van gebreid, gehaakt, tie-die, van modern 
en vintage en synthetisch. Alle gebloemde shirtjes 
en rokjes en sjaaltjes en jasjes en mutsen en hand-
schoenen lagen verspreid door de woonkamer, over 
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de opnieuw gestoffeerde bank en de piano, overal 
hingen haar lege kleren en de vrouwen gniffelden 
terwijl ze shirtjes met glitters tegen elkaars borsten 
drukten. Ze probeerden alleen maar te helpen, sta-
ken me een roze plooirok toe en zeiden ‘dit is echt je 
kleur’, maar ik heb nooit haar maat gehad.
 Hard wordt er op de toiletdeur geklopt, waar-
schijnlijk met een beringde vinger.
 ‘Gaat alles goed daarbinnen?’
 Nu de deur opengooien en poedelnaakt zwaai-
en. Beter van niet. Een paar weken terug ging Desti-
ny ’s nachts plassen en pakte ik haar telefoon. Haar 
pincode was haar geboortejaar en Olivia schreef in-
derdaad, zoals ik me al had voorgesteld, dat het voor 
haar ook goed was om het bij één kus te laten, maar 
dat als Destiny er nog een keer over wilde praten… 
Het scherm lichtte nog steeds blauw op toen ze te-
rugkwam uit de badkamer, ze keek ernaar en ging 
toen naast me liggen, sloeg een arm om me heen. Ik 
zou het graag willen bespreken, maar ben bang dat 
ik haar niet kan uitleggen dat het me niet uitmaakt. 
Dat toewijding niet afhangt van hoe de ander zich 
gedraagt.
 Nadat ik heb gecontroleerd of ik mijn pyjama-
jasje niet scheef heb dichtgeknoopt loop ik terug 
naar ons tafeltje. Ze zitten op me te wachten, mijn 
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vriendinnen (haar vriendinnen) en ik hijs de band 
van mijn trainingsbroek op. Door de planten heen 
klinkt Olivia’s hese stem.
 ‘Jij valt ook altijd op van die zwerfkatjes.’
 Karolien zegt dat Destiny toch ook aan zich-
zelf moet denken.
 ‘Ik heb geen idee hoe ze is als ze gelukkig is,’ 
zegt Destiny. ‘Ze is zo, zo…’
 ‘Des, hoor je jezelf praten? Je denkt dat je alles 
wel aankunt, maar ik waarschuw je…’
 ‘Als ze iets over haar familie vertelt, weet ik niet 
of ik mag lachen.’
 ‘Zoals wat dan?’ Edgar klinkt gretig.
 ‘Haar vader heeft stiekem antidepressiva door 
de koffie van haar moeder geroerd.’
 Ik maak een entree van achter de planten, het 
doet me goed dat ze schrikken. Destiny steekt haar 
hand naar me uit en trekt me naast haar op de bank. 
Ik hou van haar en ik ben zo. Buiten, achter de sier-
lijke letters op de ruit, staat een figuur te roken. Die 
schok van herkenning heb ik al vaker gevoeld, als een 
bepaald soort blonde jongen voor me op straat liep, 
die het nooit bleek te zijn als ik sneller ging lopen 
om hem in te halen. Handen als een dakje boven zijn 
sigaret gevouwen tegen de regen. Minder witblond, 
eerder vuilgeel en met te veel wax in zijn haren. Ik 
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voel de koude druppels langs de kraag zijn nek in 
glijden.
 ‘Kijk, daar staat die acteur,’ zeg ik.
 ‘Wat, waar? O ja. Dat is die mooiboy uit een 
film die we net hebben gezien,’ zegt Olivia tegen 
Karolien.
 ‘Dat is Louis Claus. We zijn samen opgegroeid.’
 ‘Waarom heb je dat net niet gezegd?’ vraagt 
Olivia. ‘Moet je dan niet even hoi gaan zeggen?’
 ‘We zijn geen vrienden meer. Vroeger wel, 
maar…’
 ‘Heeft hij je moeder gekend?’ vraagt Edgar.
 ‘Ja.’
 ‘Misschien kunnen jullie over haar praten? Ten-
minste, als je dat wil?’
 ‘Als je daar behoefte aan hebt,’ zegt Destiny.
 Gevangen in haar blik sta ik op. Olivia heeft 
de ruimte op het bankje alweer opgevuld door dicht 
tegen Destiny aan te schuiven. Mijn winterjack, 
waarvoor het eigenlijk nog te warm is, lekt veertjes 
op het tapijt als ik naar de uitgang sjok.

Hoe hij zijn nek buigt op de vertrouwde manier en 
met zijn aansteker schudt en het draaiwieltje nog 
een keer aanklikt. De posterbak licht op, het affiche 
toont het halve gezicht van een man die op Freddie 
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Mercury lijkt. Voordat ik hem kan aanspreken duikt 
er een meisje op.
 ‘Mag ik iets vragen? Het spijt me, ik wil jullie 
niet storen…’ Haar stem verliest aan volume. Louis 
ziet me en grijnst verrast, rolt dan met zijn ogen en 
draait naar haar toe met een vriendelijk gezicht. Het 
meisje wil om een selfie vragen, maar het moment 
ook rekken. Met overslaande stem vertelt ze iets 
over depressie, ze wil dat hij weet dat zijn films haar 
daardoorheen geholpen hebben. Haar ogen liggen 
diep in hun kassen. ‘Je zei: dat risico moeten we dan 
maar nemen, jeweetwel, als laatste zin. En ik dacht 
ja, dat moet ik doen, gewoon iets doen, maakt niet 
uit wat.’
 Ik kijk weg, naar de neuzen van mijn gympen, 
omdat ze zoveel op mij lijkt.
 Louis zegt: ‘Die zin heb ik zelf verzonnen. Het 
voelde leeg om niets te zeggen, die laatste scène had 
een uitsmijter nodig.’
 ‘Ja,’ zegt ze knikkend.
 ‘De regisseur wilde het eruit knippen, maar het 
testpubliek ging zo goed op dat moment dat we het 
hebben laten zitten. Niemand vertellen hoor, in in-
terviews geef ik altijd de credits aan de schrijver.’
 Ze glimlacht aarzelend naar hem en knikt ook 
een keer naar mij.
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 ‘Dank je wel,’ zegt hij. ‘Fijne avond nog.’
 Het meisje doet een paar passen bij ons van-
daan en blijft staan, totdat ze ziet dat ik kijk. Met 
haar handen diep in haar zakken snelwandelt ze 
naar het einde van de straat. De Schotse ruiten op 
haar broek zwabberen om haar dunne benen.
 ‘Ik heb het gevoel dat ik haar tegenviel,’ zegt 
Louis.
 ‘Ik denk dat ze zichzelf tegenviel.’
 Hij inhaleert zo diep dat er rook in zijn ogen 
kringelt en hij zijn tranen moet wegknipperen.
 ‘Gebeurt dat vaak, dat mensen je aanspreken?’
 ‘Steeds vaker. Jee, dat is lang geleden.’ Onder-
zoekend neemt hij me op. ‘Wat ben jij weinig veran-
derd. Net een geest. Ik hoorde van je moeder. Gaat 
het goed?’ Met zijn lange wollen armen omhelst hij 
me en ik wil wat het meisje ook wilde, gewoon blij-
ven staan.
 ‘Goed, het gaat goed, goed, goed, goed, goed.’
 ‘Mooi zo,’ zegt hij en laat zijn hand op mijn 
arm liggen. ‘Maar gaat het echt goed?’
 ‘Van wie hoorde je het?’
 ‘Mijn ouders.’
 Een man achter ons duwt de deur wijd open 
zodat we verder de straat op moeten stappen, onder 
het afdak vandaan. De regen valt als in één plens uit 
de hemel.
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 ‘Zullen we een droge plek zoeken? Je wordt he-
lemaal nat.’
 Destiny vraagt zich natuurlijk af waar dit heen 
gaat, dus gebaar ik door het raam dat we alleen maar 
droog gaan staan. Achter in het restaurant zit ze te-
gen de muur geleund op de bank en Olivia legt haar 
voorhoofd tegen het hare en fluistert iets.
 In een steeg waar het water langs de bakste-
nen lekt vindt Louis een portiek. Er staat een rol-
koffer in met een kapotte rits, door de opening is 
een schimmelig kussen te zien. Zorgzaam loodst hij 
me zo ver mogelijk bij de koffer vandaan. Zijn en-
gelenvleugels zijn een zwarte wollen jas, de mijne 
is gevuld met gerecycled dons, als een gigantische 
slaapzak. Maar hij is dus lek. Met twee vingers pluk 
ik een veertje van zijn neus.
 ‘Blaas maar weg, dan mag je een wens doen.’
 Hij tuit zijn lippen en blaast. Het veertje raakt 
een regendruppel en stort naar de grond. Het jonge-
tje dat hij was is begraven in zijn gezicht.
 ‘Wat zie je er goed uit,’ zeg ik. ‘Netjes, zo’n lan-
ge jas.’
 ‘Op een gegeven moment wilde ik geen kind 
meer zijn. Geen hoody’s meer, geen gympen.’
 Louis pakt mijn hand vast en ik doe alsof ik het 
niet merk.
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 ‘Wat fijn om je weer te zien. Je ziet er veel beter 
uit dan de laatste keer.’
 Zijn hand is nog even schilferig en klam.
 ‘Vertel eens, waar ben jij mee bezig.’
 Waarover moet ik vertellen, over het rouwen? 
Maar ik zit nog met die hand. Dan laat hij los om 
een natte pluk haar van mijn voorhoofd te wrijven. 
Louis vult de stilte met een beschrijving van het 
trainingsschema dat hij nu volgt en somt haast ver-
ontschuldigend zijn oefeningen op.
 ‘Ik heb je net zien sterven,’ zeg ik. ‘In de film 
bedoel ik.’
 De pauze voordat hij vraagt hoe ik het vond 
spreekt zijn eigen taal.
 ‘Goed, ik vond je prachtig,’ zeg ik.
 ‘De regisseuse zei dat ik interessantere rollen 
zal spelen na mijn dertigste, als ik niet langer op een 
droomprins lijk,’ lacht hij en duwt me speels tegen 
de muur. Een scherpe steen prikt door de slaapzak-
jas heen in mijn nek.
 ‘Met wie was je erheen?’
 ‘Vriendinnen. Ze waren niet zo enthousiast. Des 
is daar strikt in. Als er weinig vrouwen in zitten dan 
vindt ze het geen verhaal.’
 ‘In oorlogsfilms zitten toch bijna geen vrou-
wen. Je kan mij niet vertellen dat dat geen goede 
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films zijn. Weet je nog dat we samen Schindler’s List 
keken? Aan het einde, met die monoloog van Liam 
Neeson, waarin hij zijn bezittingen opsomt en zich 
realiseert dat hij zijn auto had kunnen verkopen om 
nog wel tien Joden meer te redden? Dat hij niet ge-
noeg heeft gedaan? Dat is toch gewoon prachtig ge-
acteerd?’
 ‘Mijn oma noemde het de Holocaust met een 
soundtrack eronder.’
 ‘Ik ga auditie doen voor een film over de Twee-
de Wereldoorlog. Ik moet mijn haar laten groeien 
voor de rol. Wie denk je dat ik speel?’
 ‘Een van de goeden?’
 Hij schudt zijn hoofd en steekt een nieuwe si-
garet op. In de dierentuin midden in de stad gaan 
de dagdieren slapen en openen de nachtdieren hun 
grote, ronde ogen. De ijsbeer ligt depressief, met 
modderkorsten in zijn witte vacht, op een ijsblauw 
geschilderde betonnen rots. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verstopten Joodse onderduikers zich 
in de hokken, waar het verzet hun pannetjes eten 
kwam brengen door te doen alsof ze dieren voer-
den.
 ‘Het is oké als je niet over je moeder wilt pra-
ten,’ zegt hij. ‘Na die sterfscène was ik echt kapot. 
Ik lag in de kist en dacht aan wat ik nog tegen mijn 
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moeder moest zeggen. Terug in mijn trailer heb ik 
het allemaal opgeschreven. Dat ze niet zoveel moet 
drinken en mijn vader de deur uit moet zetten. Dat 
als je kinderen hebt, je echt je best moet doen om 
gelukkig te zijn.’
 ‘Het is niet voor iedereen haalbaar om gelukkig 
te zijn.’
 ‘Natuurlijk wel. Ik kies er toch gewoon ook 
elke dag voor?’
 En ik wil me zo voelen zoals hij en hef mijn ge-
zicht naar het zijne op, dat gefronst is omdat hij aan 
zijn moeder denkt.
 ‘En jij?’ vraagt hij. ‘Heb je iemand?’
 Ik heb nu geen zin in je verdriet, had Destiny 
gezegd toen ze dacht dat ik om een slechte werk-
dag huilde, in plaats van om mama. Verbergen hoe 
boos en verdrietig je bent en woedend trappen te-
gen de deur van de klerenkast, wetend dat het geen 
zin heeft, dat je je voet beschadigt, dat diegene die 
je wilt trappen een lege plek is, dat je haar niet eens 
wilt schoppen maar vast wilt houden, dat er nooit 
genoeg tijd is.
 ‘Het is complex.’
 Begrijpend trekt hij me in de warmte van zijn 
omhelzing. Zijn jas heeft hij opengeritst zodat ik 
mijn wang tegen zijn droge trui kan leggen, op en 
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neer word getild door zijn ademhaling. Hij leunt 
met zijn kin op mijn natte haar, trekt er figuren in.
 ‘Na onze breuk was ik echt een tijd kapot. Die 
dag dat het uitging, ik kwam thuis en ging in bad 
zitten. Mijn moeder had gelijk door hoe verdrietig 
ik was. Daarna heb ik een tijdje aangerommeld, tot-
dat ik Elvira tegenkwam.’ Hij laat zijn sigaret val-
len in een plas. ‘Jullie zouden met elkaar klikken. Ze 
is nu in Italië bij haar ouders, maar we videobellen 
elke dag. Wil je haar zien?’
 Hij scrolt door zijn telefoon maar ik hou mijn 
ogen gesloten. De voering van de oksel is van een 
rode, zacht glanzende stof. Moet heerlijk zijn tegen 
je blote armen. Er was een jongen die mijn kleren 
elke dag voor me klaarlegde op bed en ze in brand 
stak toen ik weg wilde. Een meisje dat mij liet be-
loven om monogaam te zijn, maar die haar chats 
open liet staan. Het betekende toen zoveel maar ik 
heb alleen flitsen onthouden, weet niet meer welke 
grapjes we hadden.
 ‘We hebben ons niet vastgelegd, dat is het 
mooie ervan. Zodat we niet met elkaar zijn vanwege 
een dwingende afspraak. We kiezen er elke dag voor 
om met elkaar te zijn. Ik denk dat dat belangrijk is.’ 
Zijn gezichtsuitdrukking is niet te peilen. ‘Jij was 
echt heel verliefd op mij, hè.’
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 ‘Ja.’
 ‘Het spijt me dat mijn moeder altijd zo rot te-
gen je deed. Ik denk dat ze het gewoon niet kon 
hebben dat jij doorhad hoe ongelukkig ze was.’
 Er zitten koudevelletjes rond zijn lippen, die 
tegen de mijne schuren. Elk velletje is een naaldje. 
Hij kust me plechtig op mijn voorhoofd en naast 
mijn ogen, de rondjes spuug koelen snel af.
 ‘Maar je moeder leeft nog. Je kunt al die woor-
den nog tegen haar zeggen.’
 Als antwoord legt hij een hand rond mijn keel. 
Handen, tanden, tong, zo snel gaat het weer, hij 
zoekt mijn borsten en vindt het pyjamajasje, aarzelt 
maar stopt niet, worstelt met de knoopjes.
 ‘Stink ik?’
 ‘Nee, je ruikt lekker.’
 Hij tilt me op, ik kan niet, vanwege, er is een 
vlek en ik ben het, maar hij stroopt eerst mijn trai-
ningsbroek af en daarna mijn gestreepte pyjama-
broek. O god, hij probeert me weer te redden op 
de enige manier die hij kan verzinnen. Waarom 
gaat hij altijd zo snel? Als ik fantaseer zit ik op de 
schoot van een pianoleraar, er groeit een bobbel in 
zijn broek terwijl ik de toetsen bespeel, een sonate 
van Bach, het ruisende beekje (er is vast wel iets van 
Bach dat zo heet), en we negeren het harde allebei 
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maar ik schuif eroverheen bij de hogere octaven, 
Louis’ vingers wringen zich in me.
 ‘Waarom droeg je dat clownspak?’
 ‘Wanneer?’
 ‘In de tweede.’
 Hij veegt zijn natte vingers af aan het baksteen 
naast mijn hoofd.
 ‘Geen idee.’
 ‘Het had rode en groene ruiten. Het was super-
synthetisch.’
 ‘O ja.’
 Hij begint te lachen en fluistert in mijn oor dat 
het pak bij hem thuis in de verkleedkist lag en dat 
hij wilde oefenen voor een rol die hij zelf had be-
dacht. Dat hij wilde zien of hij ermee weg kon ko-
men, hij wilde acteur worden en had geen zin meer 
om ergens bij te horen, net als ik, alleen knipte ik 
mijn broek af, achteraf gezien de verkeerde bewe-
ging, want halfnaakt hoor je bij iedereen en als je 
verhalen leest over seksueel promiscue meisjes gaat 
het altijd over lust en nooit over angst, nooit over ja 
zeggen omdat je alleen bent met iemand achter een 
gesloten deur, iemand die wel eens lullig kan gaan 
doen als je nee zegt en je bent alleen met diegene 
dus als je toch gaat gillen, dan liever van genot.
 ‘Ik wou dat ik een clownspak had gedragen,’ 
zeg ik.
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 Zijn mond bedekt mijn lippen, hij tilt me op 
om te vliegen en je benen spreiden gaat een stuk 
moeilijker in een broek dan in een rok maar hij 
draait me om en wringt zich naar binnen tussen 
mijn billen. Het is lang geleden, maar het past nog. 
Strak, maar hij drukt tot er ruimte ontstaat. Mijn lip 
schuurt langs mortel en begint te bloeden. Als ik nu 
help schreeuw heeft hij echt een probleem. Hij duwt 
mijn hoofd naar beneden en kreunt en ik neem zijn 
geslacht in mijn mond. Mijn knieën protesteren te-
gen de harde stoep, die koud en nat is en stinkt naar 
lekkende vuilniszak. Hij duwt diep waardoor ik niet 
kan ademen. Mijn linkeroog mist op een haar na de 
scherpe tandjes van zijn rits, maar het werkt niet, ik 
ben er nog steeds.
 ‘Stop maar,’ zegt hij en wordt slap. ‘Je hebt 
overal snot.’
 Hij veegt mijn tranen af met zijn mouw.
 ‘Kut, ik ben dronken,’ zegt hij. ‘Kut, ik heb een 
vriendin. Haar ouders fokken siereenden.’
 Hij trekt me overeind en klopt mijn jas af, maar 
het zijn mijn knieën die vuil zijn. Destiny’s stem 
schalt over straat, roept ongeduldig mijn naam.
 ‘Ga maar, ik wacht hier wel,’ zegt Louis en ritst 
zijn gulp dicht.
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‘Hebben jullie fijn gepraat?’ hijgt Destiny terwijl ze 
langs de grachten trapt.
 ‘Liefje,’ zeg ik tegen haar rug vanaf de bagage-
drager. Zijn geestpenis klopt nog in me. Hoe moet 
het met die wandeltocht die we zouden gaan ma-
ken? Met dat huis buiten met een tuinhuis waarin 
ze kan schilderen, hoe moet het met haar moeder 
die we zouden opzoeken als ze voor het eerst ie-
mand mee naar huis zou nemen, en met haar oksels, 
wie moet ze kussen? Ik ben razend jaloers op ieder-
een die een tong langs haar oksels mag laten glijden 
en die haar schouders mag masseren na een lange 
dag van staan achter de ezel, die naar haar mag luis-
teren.
 ‘Vlak nadat jij naar buiten ging zakte het in 
en wilde iedereen naar bed, alleen Olivia wilde nog 
met me wachten. Je neemt niet op, reageert niet als 
ik je roep…’ zegt ze. ‘Help me, ik moet de brug op.’
 Ik duw met mijn handen op haar dijen en moe-
dig haar aan alsof het een bergetappe van de Tour de 
France is. Destiny gaat voor de bolletjestrui en vertelt 
me dat dat een uitdrukking is, voor een jongen die op 
vakantie het meisje met de grootste borsten scoort, 
en de gele trui is voor de meeste meisjes in één va-
kantie en de witte trui voor wie het jongste meisje 
neukt. Ze fietst een brug op, tegen de herfst in.
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 Nadat mijn moeder uitbehandeld was las ik een 
essay over Rilke en Freud die door een tuin wan-
delen en Rilke kan niet genieten van de bloemen 
in hun bedden want hij weet dat ze zullen sterven 
als de herfst komt. Maar Freud geniet juist actief 
van de begroeiing, want hij betoogt dat alles steeds 
weer nieuw wordt, dat dat is hoe seizoenen wer-
ken, ze eindigen en beginnen. Daarmee verwijst hij 
naar Europa, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
brand stond, ruïnes en gras op de velden, papavers 
op de graven. Freud bedoelt verval en wederopbouw 
maar misschien ook gewoon bloemen, gevangen 
in de Keukenhof of wild in de berm, in borders, in 
bedden, in boeketten, en natuurlijk heeft hij gelijk. 
Het zal weer lente worden. Wat werd platgebrand 
wordt herbouwd, wat sterft bloeit weer op. Maar het 
zijn niet dezelfde blaadjes, al groeien ze uit dezelf-
de stam. Hetzelfde DNA maar toch anders, en dat 
scheelt nogal als er in het vorige seizoen een bloem 
groeide waarvan je hartstochtelijk veel hield.
 Thuis stroopt Des haar natte regenjas af en laat 
hem op de grond vallen naast de deur. Ze wrijft met 
twee vingers, dan twee vuisten in haar oogkassen en 
loopt naar de keuken.
 Daar vloekt ze zacht.
 ‘Waarom ligt er een dode muis in de emmer?’
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 ‘Hij probeerde er steeds uit te springen, ik denk 
dat hij oververmoeid is geraakt.’
 Ik had ernaar geluisterd, steeds een klap en een 
plof, hoe het piepen zachter werd. Destiny klimt 
op de getimmerde verhoging en ik stop hout in de 
kachel. Vlammen likken aan een krant met de ge-
zichten van geëmotioneerde politici, het gele haar 
van Wilders. Mijn moeder zei dat ik de huid niet 
had om een blondine te zijn, dat geel me terminaal 
maakte. Snel trek ik alle kleren waarin Louis’ par-
fum nog hangt uit.
 ‘Niet naakt zijn,’ zegt ze en gooit me een gedra-
gen shirt toe. ‘Kom in bed. Ik wil je iets vragen.’
 We zinken weg in de slappe kussens, haar ha-
ren vallen over mijn gezicht.
 ‘Wat was dat?’ vraagt ze en aait mijn hand. 
‘Vertel het maar. Ik word niet boos.’
 ‘Het was niets,’ zeg ik. ‘Jij bent alles. Louis, dat 
is oud zeer.’
 Ze rolt op haar elleboog en zoekt in mijn ge-
zicht. In mijn wimpers en lippen, neus die niet 
groeit als ik lieg, ik wou dat ik een echte jongen was.
 ‘Wat zou je doen als je mij was?’ vraagt ze.
 ‘Run, Forrest, run!’
 ‘Maak alsjeblieft geen grappen.’
 Maar het was geen grap en als ik jou was zou ik 
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van mij houden, wegrennen, me vergeven, me slaan.
 ‘Zou je jou vertrouwen?’ vraagt ze.
 ‘Dat kan ik niet voor je beslissen, ik ben jou 
toch niet.’
 Niet alleen mijn schouders schokken maar ook 
mijn knieën, mijn heupen, ik huil alsof ik seks heb 
zoals het zou kunnen zijn en Destiny houdt me ste-
vig op aarde in haar armen. Deze stortvloed over-
schrijft alle eerdere, teruggedrongen tranen, het la-
chen als je het eigenlijk niet leuk vindt, als je de grap 
niet snapt of dapper wilt lijken of een klap krijgt 
omdat je niet kunt stoppen met krijsen.
 ‘Gaat het?’ Ze veegt met het dekbedovertrek 
haar gezicht af waar mijn snot op plakt. ‘Vertel me 
alsjeblieft wat dat was. Ik wil het zo graag begrijpen.’
 Haar verlangen doet pijn.
 ‘Hij heeft een gekke invloed op me, maar ge-
lukkig was jij op tijd. Het was echt niets.’
 ‘O,’ zegt ze en draait zich om, haar rug een muur. 
‘Oké.’
 Door het open raam sluipt tocht naar bin-
nen die de bruidsjurk laat dansen. De spiegelende 
knoopjes strooien licht over Destiny’s heupen en 
billen totdat ze de dekens optrekt en zich omdraait. 
 Nadat mama’s vriendinnen hun boodschappen-
tassen vol kleding hadden geladen, ging wat over-
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bleef naar de kringloop. In de weken erna probeerde 
papa spullen die hij nog vond, ongelezen boeken of 
handschoenen met het prijskaartje er nog aan, aan 
mij te geven, maar ik moest net mijn kamer uit en 
sprak met Destiny af dat ik bij haar mocht logeren, 
tijdelijk.
 We laadden de achterbak van papa’s stationwa-
gen vol met shoppers en vuilniszakken. Samen til-
den we een grote kist boeken de trap af. Zweet pa-
relde op zijn voorhoofd en tussen het dun geworden 
haar. De punten van de kist gleden uit mijn zwete-
rige vingers maar ik moest doorgaan, anders viel die 
tegen zijn borst en hij van de trap. Hij mocht niet 
dood, moest nu mijn vader en moeder zijn. Zonder 
te pauzeren manoeuvreerden we de kist naar de tus-
senverdieping, waar we hijgend bleven staan. In een 
ader in zijn nek zag ik zijn hartslag. Wanneer was 
hij gekrompen, van de man die mij boven zijn hoofd 
kon tillen veranderd in een bejaarde? Hij zat met 
gebogen hoofd op de kist, zijn haar voor zijn ogen, 
hijgend, met twee handen rond zijn buik gevouwen.
 ‘Sorry,’ zei ik.
 ‘Dat hoeft toch niet,’ hijgde hij. ‘Kom op, we 
gaan weer. Goed vanuit je knieën tillen.’
 In de auto wees hij me aan waar hij allemaal 
gewoond had.
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 ‘Kijk daar, de Mauritskade, daar had ik zo’n 
vriendelijke hospita.’
 ‘Niet wijzen, hou je handen aan het stuur, pap.’
 Voor de basisschool waar Destiny haar atelier 
had remde hij af. ‘Wat is dit precies?’
 ‘Een woongroep.’
 ‘Zullen die je wel helpen en heb je wel genoeg 
privacy?’
 ‘Laten we de spullen in de hal zetten, ik vind wel 
iemand anders om ze mee de trap op te sjouwen.’
 De vuilniszakken met kleren waren licht, want 
ik had zelf ook veel naar de kringloop gebracht. Alle 
bloemenjurken die ik alleen voor mama droeg. Papa 
scharrelde rond de parkeerautomaat. Toen ik bij de 
laatste zak opkeek stond hij in het water te staren. 
Ik had nog nooit een relatie van vijftig jaar gehad, 
nog niet eens een decennium met iemand volbracht. 
Een rode Lack-bijzettafel was het laatste wat ik de 
hal in droeg. Die tafels werden veel gebruikt in de-
cors voor amateurporno. Papa stond wat wezenloos 
bij de voordeur te wachten, ik bedankte en omhels-
de hem en zei: ‘Pas goed op jezelf.’
 Pas toen ik de grote schooldeur dichtzwaaide 
zag ik de parkeerbon in zijn hand. Hij had bijbetaald, 
maar had op geen enkele manier laten merken dat hij 
wilde blijven. Met mijn voorhoofd tegen de deur ge-
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leund wist ik dat hij er nog stond, aan de andere kant 
van het hout. Na een tijdje hoorde ik het autoportier 
open- en dichtgaan en de startende motor. Ik liet me 
op het rode tafeltje dat mijn gewicht net kon dragen 
zakken en wachtte tot hij wegreed, naar het leegge-
ruimde huis dat nu alleen van hem was.
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De tl-balken in Karoliens atelier zijn altijd aan. 
Achter een geborduurd kamerscherm ontdoe ik me 
van mijn spijkerbroek, die op de grond ploft. Ze zit-
ten klaar, zeven studenten die mij naakt gaan teke-
nen. Mijn bottige polsen en enkels maar zachte buik 
en borsten. Hoewel ik nauwelijks eet kom ik aan.
 In het gelige kunstlicht kleuren mijn blauwe 
plekken groen. Karolien spiekt om de hoek van het 
kamerscherm en laat haar ogen snel langs mijn li-
chaam glijden. Was dikker beter geweest, met meer 
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plooien en schaduwen? Zonder iemand aan te kij-
ken loop ik naar het midden en ga zitten op de 
klapstoel die ze heeft klaargezet. Het plastic zuigt 
zich vast aan mijn blote billen. Kort legt Karolien 
de opdracht uit aan haar studenten en verdwijnt 
zelf ook achter een ezel, zodat alleen haar benen 
nog te zien zijn. In de hoek van het lokaal, bij de 
metalen wasbak, ligt een berg uitgeharde flarden 
acrylverf. In elke flard zit een ronde opening van de 
spuitmond waarlangs de verf zich had opgehoopt 
voordat hij werd afgekrabd en op de andere flarden 
geplakt. Ik hoop dat ik door het poseren zelf ook 
weer ideeën krijg. De opdrachten zijn langzaam 
opgedroogd, ook daarom kan ik deze klus goed ge-
bruiken.
 ‘Als je een landschap schildert,’ zei Destiny, 
‘dan zijn dat gewoon vlakken. Als je ver genoeg in-
zoomt wordt alles een kleur. Maar zodra je mensen 
toevoegt, bijvoorbeeld twee wandelaars in de voor-
grond, is dat het enige waar je naar kijkt. Mensen, al 
zijn ze zo groot als lucifers, beheersen het landschap. 
Zijn het wel wandelaars? Wat is hun verhaal? Ik wil 
geen verhalen, daarom schilder ik geen mensen.’
 ‘Als je met huidkleurige verf een groot vlak 
maakt, zou dat dan geen hoop mensen kunnen zijn 
met verstrengelde ledematen?’



151

 ‘En welke kleur zou ik volgens jou moeten ge-
bruiken voor huid?’ vroeg ze.
 ‘Kun je iets rechterop gaan zitten,’ vraagt Karo-
lien. ‘Je zakt een beetje in.’
 Gehoorzaam rol ik mijn schouders naar achte-
ren en steek mijn borsten vooruit. Aan hun blikken 
valt niet af te lezen of ik begeerlijk ben. Houtskool 
schraapt over vellen papier, iemand veegt me met 
een soepele polsbeweging tot een zwierige, grijze 
vlek. Om de paar meter staat een ezel opgesteld. 
Omdat de studenten me bekijken, kijk ik naar hen. 
Naar een meisje van wie de blote armen op en neer 
gaan terwijl ze lijnen trekt. Er trilt een spiertje in 
haar nek. Naast haar maakt Karolien grote, weid-
se bewegingen alsof ze een orkest dirigeert. Aan de 
wanden hangen planken met containers verf en gla-
zen stopflessen. Vazen en kattenbotjes, uitgespreid 
op een kleedje. Een omgekeerde fedora waarin pau-
wenveren liggen. In de hoek hangen overhemden 
vol verfvlekken om te gebruiken als schort.

Toen ik toelating deed voor de kunstacademie 
kreeg ik de opdracht om iets onzichtbaars te maken. 
Daarvoor had ik een spiegel stukgeslagen en een wit 
hemd en een oma-onderbroek met de scherven be-
plakt. Ik had alleen secondelijm, die bubbelde langs 
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de scherpe randjes en sommige scherven lieten bij-
na los, bungelden aan één puntje.
 De andere kandidaten die op stoeltjes in de 
gang zaten te wachten droegen camouflagekostuums 
en torsten met beschilderde muurtjes waarin het 
patroon doorliep. Tien minuten voordat ik aan de 
beurt was liep ik naar het toilet om de spiegelbiki-
ni aan te trekken. In een stinkend hokje liet ik mijn 
broek op mijn enkels zakken en trok mijn sweatshirt 
over mijn hoofd. Het witte hemd trok ik zo wijd 
mogelijk open, maar toch begon het te rimpelen. 
De scherven draaiden naar binnen en een paar lie-
ten los, vielen tinkelend op de vloer. Centimeter voor 
centimeter wurmde ik het hemd omlaag. De pun-
ten gleden langs mijn gesloten ogen, krasten langs 
mijn armen, langs Louis’ naam en over mijn borsten 
waarin rode sneetjes verschenen. Minuscule druppels 
welden op, smolten aan elkaar en liepen langzaam 
omlaag. Ik legde een hand over mijn schaamhaar. 
Wijdbeens stapte ik in het broekje, maar een scherf 
sneed toch in mijn scheenbeen. De jaap stroomde 
meteen vol, ik bette hem af met wc-papier dat zacht 
werd en scheurde. Met mijn kleren in mijn tas liep 
ik naar het auditielokaal, bloeddruppeltjes vielen op 
het blauwe zeil. Binnenkomen, afgewezen worden 
en me zo snel mogelijk weer aankleden. Twee man-
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nen en een vrouw met spiegelende brillenglazen ke-
ken naar de wonden op mijn armen en benen. Door 
het zweten leek het bloeden veel erger. Het was de 
bedoeling dat ze naar mijn kruis keken en zichzelf 
weerspiegeld zouden zien. Een van de mannen zei 
dat ik beter op zoek kon gaan naar een ehbo-kist. 
Toch wilden ze me een kans geven.
 In de verste hoek van het atelier zit een jon-
gen die me onafgebroken aanstaart. De capuchon-
touwtjes van zijn paarse hoody zijn kapotgekauwd. 
Zachtjes prevelt hij woorden, alsof hij me wil be-
zweren. Pas als Karolien de laatste tien minuten om-
roept, begint hij met een stompje houtskool te kras-
sen op zijn papier.
 Achter het kamerscherm kleed ik me weer aan 
en wrijf hard over mijn armen en benen, die haast 
gevoelloos zijn. Ik wil er niet te veel van verwachten, 
maar hoop dat ik mezelf in hun portretten herken. 
Op grote vellen hangen ze langs de wanden. Een 
meisje met een stompe neus heeft de mijne ook af-
geplat. Een lange, golvende jongen heeft me bedekt 
met bloemen op strategische plaatsen. Uit mijn na-
vel groeit een roos. Karolien heeft de stoelpoten be-
ter vastgelegd dan mijn benen, het metalen frame 
spiegelt en glanst. Aan het einde van de rij hangt de 
tekening van de jongen met de hoody. Zijn portret 
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is een schreeuwende oervrouw. Mijn billen staan op 
ontploffen en hij heeft me kleren aangetrokken: een 
string die strak in mijn vlees snijdt en een bh waar 
twee meloenen uit puilen. Met een stanleymes heeft 
hij een diepe snee door mijn vagina gehakt. Na de 
les tikt hij zachtjes op mijn schouder en vraagt of ik 
koffie met hem wil drinken. Ik bedank, misschien 
een andere keer. Karolien vraagt of ik haar kom hel-
pen met het opvouwen van de stoelen. Terwijl we 
ze tegen de muur zetten zegt ze dat haar moeder 
ziek is. Ik knik, concentreer me op hoe de stoelen 
het minste ruimte innemen.
 ‘Mijn therapeut heeft me aangeraden om haar 
een brief te schrijven met daarin alles wat ik haar 
verwijt en die aan haar voor te lezen. Dus dat heb ik 
laatst gedaan terwijl ze een chemo kreeg.’
 Karoliens moeder gekluisterd aan een infuus, 
een evenbeeld van Karolien maar oud en ziek en met 
een gekwetste dochter aan haar voeteneind. Papa 
vertelde over een kennis die haar dochter ging op-
halen van een Duits festival, nadat het meisje te veel 
drugs had gebruikt. Daar reed die moeder van mid-
delbare leeftijd graag zes uur heen en zes uur voor 
terug over de Autobahn, met haar slapende dochter 
op de achterbank, want zo zie je je kind nog eens. 
Er zijn geen stoelen meer, niets om in te klappen of 
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te stapelen. Karolien kijkt me verwachtingsvol aan, 
alsof we tot dezelfde club behoren.
 ‘Ik weet zeker dat je moeder trots op je is,’ zeg ik.

Een van de ramen van Destiny’s atelier sluit slecht. 
Ze heeft vaseline op het scharnier gesmeerd, maar 
toch blijft er een open kier waardoor de wind naar 
binnen komt. In de gang liggen oude pallets waar-
van iedereen mag pakken voor zijn kachel en we 
stoken hem hoog op, het knettert en knappert.
 Destiny is elke dag aan het werk, ze schildert 
staand, het ceintuur van haar badjas hangt op de 
grond. Met blote voeten in de houten vloer geplant 
en donkere kringen rond haar ogen. De geur van 
geroosterd brood en koffie doet haar niet ophou-
den. Het doek waar ze voor staat is dat afschuwelij-
ke blauwe monster waar ze idolaat van is. Verleden 
week kreeg ze grote spatten op haar handpalmen 
en achtervolgde me door de hele school, tot in de 
kleedkamer waar iedereen zijn was uithangt, om 
de blauwe handen af te drukken op mijn billen. 
Ze werkt toe naar een expositie. Vrienden van haar 
hebben een ruimte en andere vrienden hebben hun 
auto beloofd uit te lenen en Olivia doet de catering 
en ik zal jassen in ontvangst nemen.
 ‘Ik ben thuis,’ zeg ik en knoop haar ceintuur 
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dicht om haar middel. De haartjes in haar nek gaan 
overeind staan als ik er op adem. Toch schildert ze 
door en ik leun met mijn gezicht tegen haar schou-
derbladen, die driftig op en neer gaan. Zonder om 
te kijken zegt ze: ‘Ik hou van jou.’
 Voor die avond bij de bioscoop was die zin een 
klein lichtje, dat haar mond verliet en mij ergens 
raakte, achter mijn ogen maar ook onder mijn navel. 
Alleen vraag ik me nu af of ze ook van me zou hou-
den als ze het wist. Waarschijnlijk wel. Omdat ze 
grootmoedig is, maar ook omdat ze dat van zichzelf 
moet zijn. Als je je voorneemt om van iemand te 
houden, ongeacht wat diegene zegt of doet, kan die 
persoon net zo goed dood zijn. Dan kan het ieder-
een zijn.
 Een paar dagen geleden zaten we samen te eten 
en zij had haar telefoon meegenomen aan tafel. Ze 
veegde over het beeld en nam af en toe een hap.
 ‘Heb jij nog iets gemaakt vandaag?’ vroeg ze, 
zonder me aan te kijken.
 Ik was opgestaan met het plan om gewoon te 
beginnen met schetsen, maar om twaalf uur zat ik 
nog in mijn pyjama. De rest van de dag had ik vi-
deoclips gekeken met mijn warme laptop op mijn 
benen en ontvoeringszaken gegoogeld waarbij meis-
jes achttien jaar vermist bleven en opgroeiden in 
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schuurtjes en kelders. Na hun bevrijding bleven ze 
bang voor hoge plafonds.
 ‘Als je niks maakt, moet je misschien een bij-
baan gaan zoeken. Schoonmaakwerk of zo.’
 ‘Wil je chocolade?’ vroeg ik. ‘Chocolade met 
thee voor toe?’
 ‘Voor jou is het een grapje, kunstenaar spelen, 
tbc krijgen op een nat matras in Parijs en je belt je 
vader als het geld op is,’ zei ze gepikeerd.
 ‘Nou, dan ga ik wel weg,’ zei ik en bleef zitten.
 ‘Je mag hier gewoon blijven, dat is geen pro-
bleem, maar wat voor plan heb je voor je leven? Dat 
ik je ga onderhouden?’
 ‘Het maakt mij gewoon echt niet uit waarmee 
ik mijn geld verdien.’
 ‘Dat zou je wel uit moeten maken, sukkel.’
 ‘Niemand wenst op zijn sterfbed dat hij meer 
gewerkt had.’
 ‘Ik wel,’ zei Destiny.
 ‘Dan weet ik dat alvast voor als ik daar naast je 
zit. Dat jij ligt te wensen dat je nog minder tijd met 
me had doorgebracht.’
 Rustig prikte ze haar vork in een spruitje. 
‘Waarom doe je niet gewoon een keer wat je zelf wil? 
Schilder wat je wil, neuk met wie je wil, maar kies 
een keer. Al dat kan niet en mag niet van jou, echt, 
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stop daarmee. The world is not served by you playing 
small.’
 ‘Welke fascist zegt dat nou weer.’
 ‘Nelson Mandela.’
 ‘Shit, sorry. Het klinkt gewoon als iets wat ie-
mand met grootheidswaanzin zou zeggen.’
 ‘Jij associeert groot alleen maar met slecht. 
Maar echt, stop met dromen, start met plannen.’
 ‘The great war to end all wars. Gigantische ano-
nieme massa’s. Pikken van pornosterren. Groot ge-
worden door klein te blijven.’
 ‘Je dromen zouden groter moeten zijn dan het 
vinden van een prins met een pornopik,’ zei Destiny. 
‘Groter dan dit kleine appartement.’

Als ik alleen thuis ben googel ik Louis, als een soort 
voodoo. Elk nieuw stukje informatie leg ik naast 
mijn eigen tijdlijn. In het jaar dat ik samenwoonde 
met een crackverslaafde studeerde Louis af en viel 
meteen op in zijn stagevoorstelling, Shopping and 
fucking, waarin alle personages namen hadden van 
de leden van Take That. Er was een therapeut die 
me medicatie voorschreef die zo heftig aansloeg dat 
ik moeite kreeg met slikken. Toen moest ik weer bij 
mijn ouders gaan wonen en sneed papa mijn eten 
in kleine stukjes, voerde me vol genegenheid. In die 
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tijd beleefde Louis een muzikaal avontuur met een 
satirische bluesband. Op een door fans beheerde site 
kom ik nog een bijrol tegen in een politieserie waar-
in hij een leren jack en een pistool draagt. En daarna 
de western. Shooting in Paradise was een ongewone, 
on-Nederlands grote productie, volgens de regis-
seur. Er werden Amerikaanse sterren ingevlogen en 
in Kosovo werd het juiste, uitgedroogde landschap 
gevonden, ondanks het feit dat de situatie daar op 
dat moment nog niet geheel stabiel was. kfor-mili-
tairen bewaakten bruggen met tanks en enkele kilo-
meters verderop werd een wildwestdorp opgebouwd 
uit licht hout van snelgroeiende bomen. Vanwege de 
onrust in het gebied wemelde het langs de wegen 
van half afgebouwde huizen, bakstenen geraamten 
zonder bovenverdieping en met een dekzeil als dak.
 ‘Overal stof,’ verklaarde Louis in een interview, 
‘als ik mijn neus snoot was het zwart.’ Verder zei hij 
zich vrij weinig te herinneren van de draaiperiode, 
ondanks twee hardnekkige geruchten.
 Ik typ zijn naam in de zoekbalk die twee opties 
geeft:
 Louis Claus vriendin
 Louis Claus dood
 Volgens een blog dat als onveilig wordt gemar-
keerd door mijn firewall is Louis op de set van de 
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western gestorven toen zijn tegenspeler uit woede 
omdat Louis met zijn vriendin sliep het pistool voor 
hun grote duelleer-scène laadde met echte kogels. 
Met veel spelfouten wordt ontvouwd hoe zijn dood 
in de doofpot werd gestopt door de regisseur, dat 
Louis nu tijdens openbare verschijningen gespeeld 
wordt door de jonge acteur Greg Pilleen, die te-
genwoordig nog maar zelden gesignaleerd wordt 
in het openbaar. Ik googel Greg Pilleen en reageer 
fysiek op zijn gezicht. Dezelfde blauwe slaapkamer-
ogen, volle lippen en een lok die over zijn rechter-
oog hangt. Maar Greg is jonger dan Louis en kent 
mijn ouders toch niet. De geur van zweet, zijn pik, 
vallen die te imiteren? De western heb ik nooit ge-
zien, alleen de posters op billboards en bushokjes. 
Ik liep erlangs terwijl ik met mama belde, het was 
haar vurige wens dat ik elke dag even buitenkwam. 
Dan moest ik mijn telefoon in de lucht houden zo-
dat ze de auto’s kon horen en als ik te dicht bij de 
spoorwegovergang kwam verzocht ze me dringend 
de andere kant uit te lopen.
 De trailer van Shooting in Paradise toont een hu-
meurige, verwaaide man op een paard. Hij staart met 
samengeknepen ogen naar de hoofdstraat van een 
versgebouwd westernstadje. Louis ligt in het zand, 
het bloed van zijn buikwond gulpt tussen zijn vingers 
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door en smelt weg in het stof. Zijn ogen, groot en 
nat, staan verrast. Misschien worden wel alle sterf-
scènes zo geschoten, de acteurs worden vermoord en 
vervangen door klonen. Er staan onjuistheden in de 
artikelen die ik had kunnen verbeteren. Dat is niet de 
naam van zijn moeder, en mosselen niet zijn lieve-
lingseten. Ik wou dat mensen van mij hielden zoals 
ze van Louis houden.
 RTL Boulevard heeft een korte reportage bij 
hem thuis gemaakt, waarin hij op een grijze bank zit. 
Zijn appartement heeft hoge ramen, een zitkuil en 
een kookeiland. Opgetogen leidt hij de interviewer 
rond.
 ‘Mijn vorige appartement was best wel klein en 
had geen trappen binnenshuis, ik kan er nu zo van 
genieten om gewoon de trap op en af te lopen. Kijk, 
een tweede verdieping.’ Hij loopt de witgeverfde 
trap op en kijkt stralend over zijn schouder in een 
klassieke pose. Een gezicht om oorlog voor te voe-
ren. In het overviewshot van de woonkamer is een 
raam zichtbaar en achter dat raam een boom en in 
de verte voormalige pakhuizen die ik herken.
 In een opwelling googel ik Juicy Kievit. Geen 
resultaat. Juicy heeft geen Instagram, geen Face-
book, geen LinkedIn. Zelfs geen oude cijferlijst of 
vermelding op onze schoolwebsite. Er is niemand 
met dezelfde naam.
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 Edgar biedt haar films aan op een website die 
expres schokkerig is, alsof je oude, verboden beelden 
ziet. Met krassen, zogenaamd door verdwaalde spij-
kers in het celluloid getrokken. Het meeste van haar 
werk zit achter een betaalmuur, maar in de hoek zit 
een knop voor free teasers, in de vorm van een anato-
misch correct hart. Het hart krimpt en zwelt op en 
ik kan kiezen tussen een interview met Edgar of een 
leerzame video over veilige bdsm. Geduldig demon-
streert ze met paarse touwen Shibari-knopen, die ze 
langs de voeten en polsen van een bleek mager meisje 
legt. Vooraf bespreken ze grenzen.
 ‘Ik heb deze week geboulderd dus mijn schou-
ders zitten behoorlijk vast,’ zegt het meisje. ‘Dus lie-
ver niet te heftig op mijn bovenlichaam.’
 ‘Wat vind je van gags,’ vraagt Edgar. ‘Liever een 
bal of een lapje?’
 Het non-verbale safeword van het meisje is 
twee keer met haar vingers knippen, iets wat ik niet 
kan. Met mijn duim wrijf ik langs het eelt op mijn 
middelvinger. De touwen snijden de schaamlippen 
van het meisje uit elkaar, openen haar benen, waar-
door haar heupbotten scherp omhoogsteken. Als ze 
haar rug hol trekt komt haar vagina lager te liggen 
en worden haar platte billen ronder. Haar borsten 
smelten terug in haar borstkas. Ze is één en al bot 
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en opening. Elke aanraking van Edgar kan ik tussen 
mijn eigen benen voelen. Het meisje wordt geblind-
doekt, in haar mond een rode bal. Haar magere lijf 
trilt van verwachting.
 In het gratis interview vertelt Edgar Cherry 
Poe hoe ze hiermee begonnen is. Eerst maakte ze 
foto’s van zichzelf, toen bewegend beeld en uitein-
delijk vroeg ze haar vriendin om mee te doen. Vlak 
voordat ze naar Schotland vertrok om daar samen 
te werken met een bekende queer-regisseur biechtte 
ze aan haar moeder op dat ze niet op wandelvakan-
tie ging. Edgars moeder was in tranen, bang voor de 
drugs en de uitbuiting in het circuit.
 ‘Maar nu ziet ze hoe gelukkig ik word door wat 
ik maak. Welke kanten van mezelf ik kan onderzoe-
ken in wat ik doe. Ze hoeft het niet te zien, maar is 
wel trots op me.’ Verderop zegt Edgar blij te zijn dat 
ze films maakt die ze graag in haar pubertijd zelf 
had willen zien.
 ‘Door mijn lichaam te tonen, zowel hard als 
zacht, dominant als onderdanig, leren mijn kijkers 
hoe breed hun voorkeuren mogen zijn. Ik krijg zul-
ke goede reacties. Het mooiste aan dit werk? Ge-
woon weten dat je porno een impact heeft.’
 Ik stuur haar een sms’je met een compliment 
over het educatieve filmpje en zeg dat ik wel meer 
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zou willen zien. Ze stuurt drie smileys met hartjes-
ogen terug en een wachtwoord waarmee ik in kan 
loggen: ‘enigmatisch’. Nu kan ik zien hoe ze de ar-
men van het meisje achter haar rug drukt en haar 
bovenlichaam in cellofaan wikkelt. Hoe het bleke 
meisje Edgars laars kust. Ik kom drie keer klaar, met 
Destiny’s vibrator en met mijn vingers. Het zuigen 
van mijn kut en de vingertoppen geribbeld, die lage, 
pijnlijke hartslag.
 Het incognito tabblad was zwart, als ik het 
wegklik zijn de witte tabbladen van de wereld waar-
in Louis Claus koning is haast te fel. In een You-
Tube-fragment uit zijn spirituele periode benadrukt 
hij dat ‘eerst nee leren zeggen voordat hij ja kon 
zeggen’ zijn leven heeft gered. Hortensia, typ ik in 
en kijk naar afbeeldingen van rozerode en konings-
blauwe bloemen die groots en meeslepend bloeien.
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In tram 3 zit een reusachtige man die in zijn tele-
foon fluistert: ‘Mag ik mijn biertje bij jullie thuis op-
drinken?’ Hij luistert. ‘Ik zal de rest niet meenemen, 
beloofd.’ Hij omhelst de sixpack op zijn schoot. Ik 
kijk naar zijn fleecetrui en versleten spijkerbroek en 
bid dat ik nooit ziek word of echt gek of te arm om 
mijn haar te verven. Het enige wat ik wil doen, om 
het af te sluiten, is controleren of het klopt dat ik de 
straat van Louis heb herkend.
 De psychiater met de pastelkleurige trui zei dat 
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ik mijn hele leven mensen ongemakkelijk zou ma-
ken. Na onze sessies was ik uitgeput en slofte naar 
huis, straatnamen en brugleuningen lezend. Een 
gezin dat in de kelder van een grachtenpand woon-
de, achter een groot raam met rode luiken, dronk 
om vier uur thee uit echte porseleinen kopjes. Vader, 
moeder en zoon met de pink geheven en volledig 
op hun gemak met mekaar. De moeder zag me het 
eerst staan aan de andere kant van het raam. Tege-
lijkertijd draaiden de vader en de zoon hun hoofd 
naar me om. Ze plaatste haar kopje keurig op het 
schoteltje en verdween. Hun rode voordeur zwaai-
de open, haar gestalte vulde de deuropening, waar 
ze bleef staan totdat ik wegging. Ik droeg die dag 
een panterlegging waarin ik ook al een week sliep. 
Het hete porselein tegen mijn lippen, kamillegeur, 
ik kon het me voorstellen. Juist de dingen die ik me 
kon voorstellen leken het probleem. Maar goed, die 
psychiater hield kantoor bij Louis om de hoek.
 Er staat een grote perenboom die met zijn wor-
tels de stoep openscheurt. Het is een zijstraat waar 
één auto tegelijkertijd doorheen kan rijden. De ver-
keersdrukte klinkt gedempt ver weg, alsof je in een 
schelp stapt. Statige hoge huizen met kruiprozen te-
gen de gevels, waarvan ik elk naambordje lees. Twee 
tandartsen. Koperen rechthoeken zo groot als een 
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duim, met een letter, een punt en een achternaam. 
Het duizelt me als ik bedenk dat al die mensen ge-
dachten hebben en jeugdherinneringen, dromen en  
ambities. En affaires en banen en een plek waar ze 
hun huissleutels bewaren. Gevonden: L. Claus. Met 
mijn nagel volg ik de groefjes in het plastic, de L 
waaraan ik trek. Louis. Onder zijn naam zit een 
met balpen beschreven papiertje vastgeplakt waar in 
spinnenpootjes S. Helleborus te lezen valt. Impul-
sief druk ik op die bel. De microfoon kraakt.
 ‘Ja?’ zegt een mannenstem.
 ‘Ik heb een pakketje voor uw buren, mag ik dat 
in de gang zetten?’
 Er klinkt een klik, de deur zwaait open. Het 
trappenhuis oogt veel sjofeler dan je op basis van de 
buurt zou verwachten. Een uitgesleten loper slingert 
omhoog, langs een voordeur waar een grote berg post 
de mat bedekt. Ik zet een blauwe envelop schuin te-
gen de deur. Zo kun je controleren of je buren nog 
leven. In een nis tussen de twee verdiepingen staat 
een bamboe schoenenrek, met bejaardenschoentjes 
twee aan twee opgesteld. Het groene leer van de 
versleten neuzen glimt. Sluipend langs de voordeur 
van de buurman die de deur heeft geopend. In zijn 
hal hangen tegeltjes met levenswijsheden: ‘Toen ik 
de mensen leerde kennen, kreeg ik de dieren lief ’ en 
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‘Geen mens is zo groot als wanneer hij zich bukt om 
een kind te helpen’. De trap naar Louis’ appartement 
is belegd met schone halvemaantjes. De treden zijn 
vers gelakt en de muur naast zijn voordeur is gewit. 
Aan een haak hangt een Italiaanse racefiets. Geen 
kinderwagen, maar dat zou ik ook hebben gewe-
ten na mijn research. Twee paar hardloopschoenen 
staan keurig naast de deur. De zijne zijn grijs met 
een blauwe streep langs de veters en de hare zalm-
roze. Ik glij uit mijn gymp en steek mijn rechtervoet 
in zijn schoen zonder de veters los te maken. Er is 
nog ruimte bij de tenen. Door de voordeur klinkt 
muziek, een hiphopplaat met een lage, trage bas. 
Hij zingt een paar woorden mee, maar dat kan ook 
mijn verbeelding zijn. Ik bedoel, ik kan me voorstel-
len hoe hij zou klinken als hij de woorden mee zou 
zingen. Hij zong vaak zachtjes in zichzelf, Engelse 
woorden, halve betekenissen. Zijn voetstappen in 
het appartement kraken over de vloer, houden stil, 
misschien wel vlak achter de voordeur. Roerloos sta 
ik in de hal met zijn schoen aan, te luisteren of ik 
zijn ademhaling kan horen.

‘Zwanger,’ zei papa.
 Tussen zijn handen stond het potje waar ik in 
had geplast. We zaten in zijn spreekkamer, hij achter 
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zijn bureau en wij op bezoekersstoelen. Achter hem 
op de planken stonden gipsmodellen van ingewan-
den. Louis draaide wat in zijn stoel en schopte met 
de hiel van zijn gymp tegen de poot. We hadden een 
tussenuur, moesten alweer bijna terug naar school. 
Sommige planken waren doorgebogen onder het 
gewicht van al die organen. Papa had zijn handen 
ineengevouwen en zei op zijn artsentoon: ‘Ik neem 
aan dat je het niet wilt houden?’
 Dat hadden Louis en ik nog niet besproken. 
Het doen van de zwangerschapstest was bijna een 
uitje, want ik had toch een spiraal. Bij een goede 
uitslag zouden we na schooltijd naar de McDo-
nald’s gaan. Papa probeerde neutraal te kijken maar 
zijn voorkeur was van zijn gezicht af te lezen.
 ‘Ik denk… van niet?’ zei ik.
 Opgelucht legde papa uit dat er een verplichte 
bedenktijd was van vijf dagen en dat we, omdat ik 
al zo ver was, niet te lang konden wachten met de 
afspraak. Louis pakte mijn hand en ik begreep later, 
en dan bedoel ik echt jaren later, dat ze allebei bang 
waren geweest voor wat ik zou zeggen.

In de hal hangt een vage kaneellucht, vermengd 
met droogbloemen en luchtverfrisser. Ik visualiseer 
Louis, met een stapeltje brieven in zijn hand, net 
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op weg naar beneden. Door zijn naam drie keer te 
denken probeer ik hem naar buiten te lokken. Het 
werkt niet, de voordeur blijft gesloten. Met mijn 
knokkels klop ik zo zachtjes op het hout dat het vast 
niet te horen zal zijn, boven de muziek uit, maar de 
deur zwaait bijna onmiddellijk open. Verbaasd kijkt 
Louis naar zijn schoen aan mijn voet. Voordat hij 
iets kan zeggen ren ik de trap al af, met mijn eigen 
schoen in mijn hand, langs de bejaardenschoentjes 
en dwars door de posthoop heen. Blauwe envelop-
pen glijden van de trap en vallen me achterna, ik 
hoor hoe hij mijn naam roept maar hij komt me niet 
halen, blijft in zijn deuropening staan.
 Bij de bloemenkraam naast de tramhalte koop 
ik een enkele zonnebloem, die ik laat verpakken in 
plastic met linten. Thuis wil de vezelige steel van de 
bloem helemaal niet afgesneden worden. Met een 
koksmes zet ik kracht en denk aan pezen en aderen. 
Je tekent een zonnebloem door hem te volgen met 
je ogen en vingers, blaadjes langs je wang te wrij-
ven, je gezicht in het ruwe hart te duwen waar de 
zon haar raakt. Maar hoe kan ik het verwelken te-
kenen, de frisse saladegeur die overgaat in langs de 
steel walmend verval? Bloemen tekenen is veel leu-
ker dan naakte meisjes en ik neem me voor ze nooit 
door elkaar te halen, vrouwen niet te vergelijken met 
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fruit, chocolade, vazen, nimfen, fantasiedieren, bees-
ten in het algemeen, paarden, fonteinen, wijn, her-
ten, hoeren, maagden, moeders, Maria of Madonna. 
Een halve zonnebloem, blaadje voor blaadje en met 
een hart van zaad, is klaar als de deur opengaat. Ze 
hangt haar jas op en kijkt over mijn schouder.
 ‘Dit is heel goed,’ zegt ze verbaasd. ‘Ga je het 
nog afmaken?’

De katachtigen in Artis liepen stressachtjes in hun 
kooien toen wij door papa werden afgezet voor de 
deur van de abortuskliniek, hij moest nog parkeren. 
Louis en ik wachtten met aanbellen tot de intercom 
vroeg wie we waren. In de wachtkamer lagen ge-
stickerde tijdschriften en in de Cosmopolitan stond 
dat vrouwen met een hoger percentage lichaamsvet 
meer zin hadden in seks.
 ‘En daarom zijn skinny bitches dus niet sexy,’ 
zei Louis en kneep in mijn buik.
 Een assistente riep mijn naam en papa sprong 
ook op uit zijn kuipstoeltje maar werd tegengehou-
den.
 ‘Alleen uw dochter en de vader,’ zei de assistente.
 ‘Ik verstond vader,’ zei papa en ging weer zitten.
 In de spreekkamer liet de arts ons een baar-
moeder zien met een T-vormige spiraal erin, die ze 
scheef tikte.
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 ‘Als je lichaam dit doet, beschermt de spiraal 
minder goed. De kans dat dat gebeurt is 1 op 200, 
dus jullie hebben pech gehad,’ zei ze meelevend.
 ‘Hoe heet u?’ vroeg ik.
 Ze stak een hand uit. ‘Patricia.’
 ‘Ik heet Carla. Net als mijn moeder en oma.’
 ‘Wat leuk, maar we hebben niet zoveel tijd,’ zei 
ze. ‘Kan ik je nog even alleen spreken?’ Louis kneep 
in mijn schouder voordat hij ging.
 Ze controleerde of de deur helemaal dicht was, 
voordat ze vroeg: ‘Heb je deze keuze zelf gemaakt, 
uit vrije wil?’
 ‘Ik snap uw vraag niet.’
 ‘We krijgen hier meisjes die gedwongen wor-
den door hun vriend of hun vader. Heeft iemand je 
gedwongen?’
 Haar oranje teennagels staken uit haar open 
sandalen, ik keek ernaar terwijl ik nadacht.
 ‘Denkt u dat ik een kutleven krijg als ik het 
kindje hou?’
 Ze tikte met haar pen op het notitieblok voor 
zich en zei: ‘Je weet toch wel dat ik dat niet weet?’
 ‘Sorry,’ zei ik in de hoop dat zij ook iets aardigs 
zou zeggen.
 ‘Het geeft niet,’ zei Patricia. ‘Kom, het is tijd.’
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Louis mocht mee de behandelkamer in. De arts leg-
de ons uit hoe hij alles steriliseerde en ik moest me 
weer uitkleden achter een gordijn. Met alleen een 
Mickey Mouse-trui aan en verder niets ging ik in 
de stoel liggen met mijn benen wijd. De arts legde 
een witte doek over mijn schaamhaar zodat ik de 
slang niet kon zien en Louis stond naast mijn hoofd 
zodat hij gelukkig ook niets kon zien, dat zou niet 
geil zijn.
 ‘Rustig maar,’ zei Louis toen ik het uitschreeuw-
de vanwege de verdovingsnaald waarmee mijn baar-
moedermond gevoelloos werd gemaakt. Wegzinkend 
voelde ik hoe Louis’ vingers zich strak rond de mij-
ne klemden en hoorde ik hem vragen: ‘Hoe noem je 
Peppi en Kokki in het Duits?’ boven het geluid van 
de afzuigslang uit.
 ‘Geen idee,’ piepte ik.
 ‘Peppi und Kokki.’
 De grote ronde lamp verblindde me als de zon, 
maar aan de randen van mijn tranende ogen zag ik 
Louis met me meelachen. Het schudden van mijn 
buik veroorzaakte nog meer pijn.
 ‘Je kunt dit,’ zei hij en kneep harder.
 Ik dacht dat ik een lange, van voren hoog opge-
sneden jurk moest dragen en Louis een piratenjas, 
dat Slash gitaar zou spelen, maar kennelijk was ach-
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teroverliggen in een medische stoel met een onbe-
kende man tussen je benen hoe ja zeggen voelde.
 ‘Zo, klaar,’ zei de arts. ‘Je moet er even naar kij-
ken. Anders krijg je nachtmerries over volgroeide 
roze baby’s.’ Op een plastic schaaltje lag wat door-
zichtig slijm. We keken ernaar zo lang als gepast 
leek en knikten en de arts gooide het in een pe-
daalemmer met een sticker ‘biohazard’ erop.
 ‘Ga je maar weer aankleden. Je mag drie weken 
niet zwemmen of in bad en vijf weken geen pene-
tratie.’ Hij overhandigde een megamaandverband 
dat ik achter het gordijn in mijn onderbroek kleefde. 
In de bijkomkamer stonden rijen strak opgemaakte 
bedden. De vrouw in het bed naast het mijne was zo 
oud als mama en droeg een bordeauxrood kasjmie-
ren vestje waar ze misschien geen pindakaasvinger-
tjes op wilde. Ze staarde strak voor zich uit, recht in 
de zon die door het raam viel. Zo word je blind, me-
vrouw. Naast het bed zaten papa en Louis op twee 
krukjes boven me uit te torenen omdat ik lag. Ik 
wilde ook overeind zitten, maar mijn buik schokte 
nog na. Ze praatten over voetbal terwijl mijn vader 
dat niet volgde. De vrouw in het bed naast ons be-
gon te huilen en dat werd beleefd genegeerd en ik 
was zo bang dat ik haar zou worden. Al het bloed 
in mijn onderbroek maakte me misselijk, ik wilde 
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een tampon in maar dat mocht nog niet. Want je 
wil toch gewoon kunnen zwemmen en tennissen 
en paardrijden en naar de middelbare school gaan 
en je druk maken om het vet in je bovenbenen en 
zuipen op het schoolfeest en van je fiets vallen en 
met je beste vriendin naar de stad om gekke fluwe-
len hoedjes te passen en studeren en uiteindelijk in 
een bordeauxrood vest door Parijs lopen en niet het 
gevoel hebben dat je door bloed waadt.

Anita Claus stond met een boeket dat grotendeels 
uit takken bestond bij het tuinhek.
 ‘Bedankt,’ zei mama, ‘wat attent.’
 Verlegen gekuch, waarbij Anita de takkenbos 
tegen haar borst klemde.
 ‘Ze zijn niet voor jou.’
 Ik weet nog dat het bijna herfst was, vandaar 
de besjes en de bruine doorzichtige bloemenkamers 
waarin harde zaadjes ratelden. Een boeket voor ou-
dere vrouwen met grote glazen vazen. Door de voor-
ruit kon ik hen zien praten maar niet verstaan, las 
hun lichamen en gezichten, met een hand op mijn 
buik die nog steeds stak. Mama droeg haar kleuri-
ge hoofddoekje en liet haar uitgestoken arm traag 
naast haar heup zakken. Haar lymfeklieren waren 
uit voorzorg verwijderd, daardoor stak haar arm tij-
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dens lange autoritten. Ze was niet gestopt met rij-
den, maar ik mocht niet meer bij haar in de auto, 
voor mijn eigen veiligheid.
 ‘Voor wie zijn ze dan?’ leek ze te vragen. ‘Wie is 
er ziek?’
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De datum van mama’s sterfdag nadert. Desti-
ny vraagt of ik het wil vieren. Omdat haar exposi-
tie in dezelfde week valt wuif ik het weg. Ze heeft 
een plattegrond getekend van de ruimte, waarop 
ze schuift met haar schilderijen. Het grote blauwe 
werk zal centraal hangen en ze probeert verschil-
lende opstellingen uit waardoor de doeken elkaar 
versterken. Op het aanrecht stapelt de afwas zich 
op en de wasmand loopt over. De zonnebloem staat 
verwelkt in een fles. In halve lijnen heb ik hem op 



178

papier gezet, maar ik weet niet hoe het verder moet. 
Destiny is constant aan het bellen en bezig met het 
regelen van vervoer, glazen, de juiste belichting. Om 
aan haar stem te ontsnappen ga ik naar buiten, door 
het druipende park wandelen. Drie vrouwen in flu-
orescerende fleecejacks lopen met hun nordic wal-
king-stokken rond de grote betonnen waterbak waar 
in de zomer kinderen in rondplassen als er geen al-
genwaarschuwing is.
 ‘Kom op, meisjes!’ vuurt de voorste de achter-
liggers aan.
 Ze loopt harder, ziet niet hoe de anderen hun 
best doen haar bij te houden. Door het glibberige 
bankje wordt het zitvlak van mijn spijkerbroek nat. 
In het gras zigzagt een stadskonijn, klein en haast 
onzichtbaar. Als de avond valt zit het park er vol 
mee en reflecteren hun oogjes als kralen. De snelle 
soepele bewegingen van het konijn doen me den-
ken aan een muis. Het geluid van het kleine dier 
dat tegen de rand van een zinken emmer springt en 
zijn botten bijna breekt. In gedachten draag ik de 
emmer naar de voordeur, doe die open en leg hem 
op zijn kant op de stoep zodat de muis kan ont-
snappen. Wat hield me tegen toen ik het kon doen, 
welke zwaarte deed me verstijven en daarna terug-
deinzen?
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 Vlak voordat mama niet meer kon praten, vroeg 
ik: ‘Willen jullie iets liefs tegen elkaar zeggen, voor 
mij?’
 Papa en mama keken elkaar lang aan. Naast 
haar bed lag een ketting op een servet, die wilde ze 
graag dragen in de kist. Hij doorbrak als eerste de 
stilte: ‘Je was een hele goede patiënt.’
 ‘En jij was een hele goede dokter,’ zei mama. ‘Je 
hebt uitstekend voor me gezorgd.’
 Op dezelfde toon zei ze een paar dagen ervoor: 
‘Jij was een hele goede dochter.’
 We lagen op haar bed, dat toen nog boven 
stond, te luisteren naar de wind.
 ‘Kun je je voorstellen dat mensen depressief 
zijn en dagenlang in bed liggen? Ik wil naar buiten. 
Ik mis fietsen. Het gaat niet meer.’
 Ze was mijn depressies vergeten, hoe ze me 
aan mijn arm uit bed sleurde en een trui over mijn 
hoofd sjorde en schreeuwde: ‘Lach dan, lach dan.’ 
Of vroeg ze het? Ik weet het niet meer. Misschien 
was het schreeuwen haar blije stem. Misschien was 
het huilen toch muziek. En ik vroeg: ‘Heeft oma je 
ooit het gevoel gegeven dat je knap, intelligent en 
belangrijk was?’
 Het leek of ze was ingedut en dat was ook goed, 
we lagen hand in hand in haar ziekbed, zij onder 
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en ik op de deken. Toen antwoordde ze: ‘Knap, dat 
weet ik niet zo goed. Ik heb nooit beseft hoe knap 
ik was. En intelligent, ja, ik heb altijd goed kunnen 
leren. Maar oma dacht niet in belangrijk, oma dacht 
in bescherming.’
 Mama had ons willen beschermen, ons alle drie, 
maar ze was bang dat ze het niet zo goed had ge-
daan. Dat ze ons op de een of andere manier had 
beschadigd en ze snapte niet waarom want ze wilde 
het zo graag. Een huis en een man en twee lieve kin-
deren om samen te spelen, maar iedereen schreeuw-
de liever, totdat ze alleen nog maar rustig dood wilde 
gaan. Op haar laatste ochtend stonden we nog in de 
keuken te ruziën en ze riep met zwakke stem dat ze 
ons kon horen, dat we op moesten houden. Ze vroeg 
of ze een goede moeder was geweest en natuurlijk 
zei ik ja.

‘Waar bleef je nou?’ zegt Destiny. ‘Ik heb iets voor 
je.’
 Het is benauwd in het atelier, ze heeft de ka-
chel te hoog opgestookt. Het raam kreunt als ik het 
verder openduw. Op tafel staat een gigantisch boe-
ket, gewikkeld in groen papier. Rozen en gerbera’s 
en eustoma’s en lelies en hulst en distels. Ze heeft er 
toch aan gedacht, begrepen dat mijn weigering om 
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mama te gedenken een uitnodiging was. Tussen de 
blaadjes zoek ik naar een kaartje.
 ‘Misschien kun je ze tekenen,’ zegt ze. ‘Je was 
zo blij met die zonnebloem.’
 Het is een poging me weer aan het werk te krij-
gen.
 ‘Ik wil jou tekenen,’ zeg ik.
 ‘Lieverd, kanniet, moet werken.’
 ‘Alsjeblieft.’
 Ik ga achter haar staan en trek aan het elastiek 
van haar broekband. ‘Jawel, kom op.’ Pats, schiet het 
elastiek terug tegen haar buik.
 ‘Au gek, hou op.’
 Mijn handen glijden langs haar heupen. Met 
één arm tilt ze haar haren op zodat ik in haar nek 
kan kussen, maar ik bijt in haar schouder.
 ‘Wat doe je, rare gek, wat heb je?’
 Als ik haar probeer op te tillen spartelt ze te-
gen. ‘Je ziet toch dat ik aan het werk ben.’
 ‘Nu niet meer.’
 Luiheid. ‘Ik moet werken en jij ook,’ zegt Des, 
terwijl ik haar met kleine klapjes op haar billen het 
trapje op drijf, ‘laat me met rust.’ Gulzigheid, als ik 
mijn gezicht tussen haar benen begraaf. Ze trappelt, 
waarbij ze een been bevrijdt uit haar broek en ik er 
beter bij kan. Ik pak haar enkel vast en druk een kus 
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in haar knieholte. Ze knort. IJdelheid. ‘Vind je me 
mooi?’ vraagt ze.
 ‘Ik kan niet van je afblijven. Ik zou de verf van 
je palet op je borsten en buik willen smeren en het 
aflikken en loodvergiftiging voor je oplopen. Alle 
paradijselijke veren die je bezit een voor een op je 
armen schilderen. Gekke pop, lief zoet wiegeliedje, 
je bent zo nat.’
 Gierigheid. ‘Nee,’ zegt ze, ‘nu ik. Ik wil ook, 
maar ik wil je likken, jij wil alleen maar geven, mijn 
beurt.’ Ze legt haar hoofd tussen mijn benen, legt 
haar wang lief op mijn dij, haar wang plakt zweterig 
aan mijn huid. Met mijn benen omklem ik haar rib-
ben, stop, stop nou, ze laat zich zwaar op me vallen, 
drukt mijn borsten plat. Woede. ‘Wat doe je,’ zegt 
ze, ‘jij wou toch.’ ‘Jij werkt alleen maar.’ ‘Je ligt de 
hele dag in bed.’ Ik kus haar stil op haar zware lip-
pen. Mijn mond op haar oogleden, een traan die uit 
haar ooghoek drupt lik ik op en ondertussen vinden 
mijn vingers in haar de goede manier, ze kreunt en 
schokt met haar heupen. Lust.
 Erna ligt ze op mijn arm met haar hoofd tegen 
de zijkant van mijn borst. Ze drukt er kleine kusjes 
op, haar haar kriebelt in mijn gezicht.
 ‘Zo,’ zegt ze, ‘nu weer aan de slag.’
 Op slag is het bed koud.



183

 ‘Blijf bij me, alsjeblieft.’
 ‘Onzin, anders krijg ik het niet af.’ Ze duwt zich 
op één arm overeind en zwaait haar benen over de 
rand. Laat me achter in de droom van samensmel-
ten.
 ‘Dank je wel,’ zegt Des, geeft een vlugge kus op 
mijn voorhoofd en trekt haar broek aan, haar geest 
alweer bij het blauwe schilderij. Jaloezie.
 Ik blijf in bed liggen en sluit mijn ogen. Het 
is een station met plexiglas tussen de dakbogen. Ik 
zit op een gietijzeren balk, verkleed als clown in een 
skipak. Onder mijn pruik draag ik nog een pruik om 
geen DNA-sporen achter te laten. Mijn AK-47 van de 
zwarte markt rust op mijn schouder, mama heeft 
een lintje om de handgreep gebonden zodat ik mijn 
geweer kan herkennen. Over het perron lopen dui-
ven met misvormde pootjes, ze scharrelen tussen de 
rails en pikken in klaver en friet. De ratten van de 
hemel maken kennis met de gewone ratten die thee 
uit weggeworpen McDonald’s-bekers drinken. Het 
sein begint te tingelen.
 ‘Hé,’ schreeuw ik. ‘Opgerot, vliegen!’
 Maar ik zit te hoog om het theekransje op de 
rails te kunnen waarschuwen. Een geel-blauwe buf-
felneus doemt in de verte, de intercity die hier nooit 
stopt maar altijd doordendert naar Hoorn.
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 ‘Vlieg nou,’ gil ik, ‘kom op!’
 Een duif schudt zijn verminkte pootje naar me, 
dus leg ik aan. De duiven worden mensen die ren-
nen om hun trein te halen als ik ze raak. Een strui-
kelend meisje met oordopjes en gladgeföhnd haar. 
Twee mannen met attachékoffers waarvan er een 
niet hoeft te smalltalken omdat hij de leidingge-
vende is. Anderen zoeken dekking achter pilaren en 
vuilnisbakken. Een paar mensen blijven staan, be-
schutten hun ogen met een hand en kijken omhoog. 
Het is een gewone dinsdagmiddag en iedereen valt 
me aan. Een kleuter in een rode jas begint langs een 
van de bogen omhoog te klauteren, ik volg haar met 
de loop van mijn AK tot ze er ver genoeg op is ge-
klommen om haar nek te breken als ze naar bene-
den dondert. Tussen de mensen die naar me kijken 
ontwaar ik een blonde kuif. Zijn gezicht is vanaf 
mijn hoogte een grijze vlek. Schaakmat, want als ik 
Louis Claus neerschiet zal iedereen dit drama naar 
mij kunnen herleiden.
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Gekras van houtskool vult Karoliens atelier. 
Er trekt een spiertje in mijn bovenbeen, het trilt 
door mijn knie heen naar mijn enkel. Geen van de 
studenten lijkt het te zien. Naast hun ezels staan 
krukjes met kwasten en potten vol water. Vandaag 
gaan ze in kleur werken. Weer trekt er een rilling 
door me heen en mijn maag rommelt zo hard dat 
Karolien opkijkt. Met mijn handen rond mijn buik 
gevouwen en mijn hoofd opzijgedraaid zit ik op de 
klapstoel. Laat me alsjeblieft niet ongesteld worden 
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zonder kleren aan in een zaal vol mensen. Zweet 
verzamelt zich op mijn bovenlip. Met mijn vinger-
toppen masseer ik voorzichtig mijn kloppende on-
derbuik.
 In mijn kinderkamer hing een poster van Ko-
renveld met kraaien, het schilderij dat Vincent van 
Gogh schilderde op de plek waar hij zich zeventien 
dagen later door de borst schoot. Het zwarte blauw 
van de lucht knalt op het gele graan en de cirke-
lende kraaien zijn agressieve komma’s. Van Gogh 
gebruikte voornamelijk primaire kleuren, hij was 
op het laatst zo onrustig dat hij geen moeite meer 
deed om de verf te mengen. Zoiets moest het wor-
den toen ik ging zitten om het boeket dat Destiny 
me gaf na te tekenen. Mijn hersenen schreeuwden: 
bloemen, bloemen. Je kent deze vorm, je kunt dit. 
Maar elke keer kwam ik uit op bloemenpatroontjes 
voor kinderbehang. Wat ik probeerde ging verloren 
in een hand die mijn gedachten niet kon volgen. Ik 
kwakte mijn schetsblok neer en de verspreid lig-
gende potloden rolden als kleine speren van tafel. 
Dwars door de mislukte bloemen heen kraste ik 
haar gezicht als ze sliep, zonder de verbeten ijver 
waarmee ze de dagen stuksloeg, met een half ge-
opende mond. Haar neus viel te groot uit en ik had 
haar wenkbrauwen zwaar aangezet, maar het werd 
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een herkenbaar portret, dat ik niet inkleurde, bang 
om het alsnog te verpesten, door schaduwen te ma-
ken die haar een snor en wallen gaven. Ik legde het 
op tafel zodat Destiny het zou vinden als ze thuis-
kwam.
 Als ze me hun schilderijen tonen zie ik mezelf 
als moeder. Zeven zwangere buiken, met de handen 
er beschermend omheen. Karolien heeft me een 
blauw gezicht gegeven en bloemen in mijn haren. 
Rond mijn heupen hangt een sluier vol klaprozen en 
loopgraven. Een fluwelig blad vormt een donkere, 
uitgerekte navel. De doodshoofden tussen de klap-
rozen zingen, ik kan ze bijna horen en bedek mijn 
oren met mijn handen. Een liedje van The Beatles 
over een aardbeienveld en er is niets om je aan op te 
hangen, een liedje over een gezicht dat ze net heb-
ben gezien, als het een andere dag was geweest, was 
het een ander meisje geweest, maar dat was het niet, 
dus nu droom ik van jou. Liefde is vreemd. Buiten 
schreeuwt een vogel maar ik weet niet hoe die heet. 
De jongen met het stanleymes laat zijn afgebeelde 
vrouw hurken, haar gezicht vertrokken in barens-
nood. De kleuren die ze hebben gebruikt pulseren 
en krampen door mijn rug en armen die stijf zijn 
van het zitten. Er is een schilderij bij waar ik stil van 
word. De vrouw op het papier zit op de klapstoel 
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met een gezwollen buik, maar de schaduw die ze 
achter zich werpt is niet meer zwanger.
 Ik pak mijn jas en glip langs Karolien, die tri-
omfantelijk naar haar blauwe oorlogsgodin kijkt.
 ‘Tot vanavond bij de expo!’ roept ze me na.
 Ik loop haar atelier uit, door de hal en de grote 
voordeur, naar de dichtstbijzijnde Etos en koop daar 
de goedkoopste zwangerschapstest.

Door het matglas van het toiletraampje is de vorm 
van de waslijn te zien. Al maanden hangt er een geel 
doekje aan, waarvan niemand zich eigenaar voelt. 
Het regent nat en droogt weer op. Naar die gele vlek 
kijk ik terwijl ik op de uitslag wacht. Ik heb over het 
staafje heen geplast. Urine kruipt naar het venstertje 
toe en door de eerste streep heen en vormt een plus, 
1 + 1. Ergens vanbinnen ben ik niet meer alleen. Ik 
zou het het allerliefst aan haar vertellen.
 ‘Mama, ik ben zwanger,’ typ ik in WhatsApp, 
maar haar nummer is afgesloten, er is niet eens meer 
een voicemailbericht met haar stem. Er lopen zo-
veel moeders en dochters over straat, soms is het 
meisje een tiener die geërgerd naast haar moeder 
voortsjokt, soms is ze aan het woord en luistert de 
moeder met een geamuseerde glimlach. Soms duwt 
de moeder een rollator en is de dochter zestig plus 
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en delen ze een neus. Tijdens een van onze moeiza-
me wandelingen had ik mijn moeder gevraagd hoe 
ze wist of ze kinderen wilde.
 ‘Dat wilde ik niet,’ zei ze. ‘Dat wilde je vader. 
Kinderen worden toch nooit wat je ervan verwacht.’
 En toch had ze mijn zusters verroeste fiets ja-
renlang in de voortuin laten staan, met kerstballen 
en al.

De galerie was vroeger een garage, een diepe hoge 
ruimte waar een vrachtwagen achteruit in kan rij-
den. Midden op de vloer ligt een zwarte draak, ge-
maakt van bamboestokken en vuilniszakken. Zijn 
kop wijst naar het blauwe doek, dat de achterste 
muur voor zichzelf alleen heeft. Ze had gelijk, het 
is een showstopper, iedereen drentelt ernaartoe en 
blijft ernaar staan kijken. Het is te intiem, dat doek 
hoort in ons kleine huis en nu is het overgeleverd 
aan al die vreemden. Destiny staat achter in de zaal 
met de bezoekers te praten. Olivia loopt rond met 
een dienblad met lege glazen en laat haar ogen langs 
richeltjes glijden om onbewaakte flesjes op te spo-
ren.
 Het is haar avond. Ze is omringd door haar 
vrienden. De warmte die we samen vormen als we 
’s ochtends in bed liggen en ik mijn hoofd tussen 
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haar schouderbladen leg is hier onbekend. Opgeto-
gen zwaait ze en baant zich langs haar gasten een 
weg naar me toe.
 ‘Eindelijk. We hebben het opgelost met de jas-
sen.’
 ‘Wat?’
 ‘Je zou toch helpen? Edgar valt voor je in.’
 Ze legt een arm om mijn schouder en kust 
zacht in mijn nek. Het witte overhemd waarvan 
ze speciaal heeft gevraagd of ik het aan wil trekken 
plakt tegen mijn rug. Alle stemmen samen vormen 
een weefsel, als applaus, mijn tong ligt droog ach-
ter mijn tanden en ze stelt me voor aan die en die, 
vriendelijke gezichten waarvan ik de namen niet 
kan onthouden. Met het gemompelde excuus dat 
ik Edgar ga helpen beweeg ik me naar de gehuur-
de kledingrekken en leun met mijn voorhoofd tegen 
het koude, zwarte staal. Uit de jassen en sjaals en 
de enkele hoed die aan de haakjes hangen stijgt de 
geur van zweet en parfum en lichamen op. Al die 
knopen en ritsen tekenen zich scherp af, zijn omge-
trokken met wit, de voeringen glanzen. Tegen een 
groepje dat vraagt of er nog plaats is tussen al die 
volle haakjes zeg ik dat ze hun jas maar op de grond 
moeten leggen, en als ze aarzelen neem ik hun jas-
sen aan en laat ze uit mijn handen vallen. Ze kijken 
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bezorgd. Edgar pakt een van de jassen op en klopt 
hem af. Ze neemt me mee naar een krukje naast het 
toilet en plant me er stevig op. Gelukkig is het geen 
barkruk, ik heb moeite met mijn evenwicht. Als je 
je de monden van de gasten ondersteboven voor-
stelt ziet dat er gek uit als ze praten. Destiny lacht 
en knikt en knikt en lacht en schudt handen, net 
als ik in de condoleancerij. Een begrafenis, een week 
nadat je iemand hebt verloren, is net een droom met 
gezichten en woorden die samenvallen. De buiten-
deur zwaait steeds open door de mensen die willen 
roken. Het lijkt alsof het regent buiten, maar als ik 
knipper blijkt het een speling van het licht. Lange 
strepen die naar beneden dwarrelen.
 Destiny zit gehurkt naast me en fluistert in 
mijn oor: ‘Ik kreeg een hartverzakking toen je niet 
kwam. Maar ik wist ook ergens dat je uiteindelijk 
wel zou komen opdagen.’
 ‘Ik ben trots op je,’ pers ik eruit.
 ‘Ik heb al een paar doeken verkocht. Er was 
hier net een man die dat blauwe doek per se wilde 
zien als een poollandschap en aan mij vroeg of dat 
klopte. Hij werd er bijna boos om, alsof het een puz-
zel was waarvan ik hem het antwoord onthield.’
 ‘Heb je hem verteld dat het een plek is waar je 
heen gaat om alleen te zijn?’
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 Ze kijkt me zijdelings aan. Ik wil haar zoveel 
vertellen, maar de woorden en ook de tranen laten 
me in de steek. Hoe ik worstel om dichter bij haar te 
komen, maar als ik op haar schoot zit te weinig kan 
zien van wat ons omvat en op onze plaats houdt en 
hoe ze, als ik naar haar rug kijk als ze werkt, als een 
vreemde voelt die zich per toeval in dezelfde kamer 
bevindt. 
 ‘Ik ben zwanger,’ fluister ik.
 Ik zet me schrap, zit met gebalde vuisten op het 
krukje, moe en beurs maar klaar voor de ruzie. Gas-
ten staan op een beleefde afstand te wachten totdat 
ze haar mogen complimenteren. Verstrooid kijkt 
ze naar haar schilderijen die in contrasten hangen, 
oranje naast paars en geel en groen.
 Ze zegt: ‘Dat had je me niet vanavond hoeven 
vertellen.’
 Haar knieën kraken als ze opstaat. Ze draait 
zich om en zonder haar gezicht te zien weet ik dat 
ze glimlacht en ze omhelst vreemde na vreemde na 
vreemde. Haar lach schettert als een sirene, op weg 
naar iemand met heel veel spijt.

Buiten rijdt een jongen in een gebloemde jurk voor-
bij op een mountainbike. De rok wappert tussen 
zijn benen. Ik kijk hem na terwijl ik mijn fiets van 
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het slot haal. Ik ben zwanger, zeg ik nog een keer en 
ze slaat haar armen om me heen en zegt ‘kom, we 
gaan hier weg’. De lichtstralen blijken toch regen te 
zijn, het miezert, minieme druppels plakken koud 
aan de haartjes in mijn nek.
 Het regende haar. Het dekbed was opgetrokken 
tot mama’s kin, een klein plukje witte krul schemer-
de op haar kale schedel. Haar bed in de woonkamer 
was zichtbaar vanaf de straat, maar de bezoekers ke-
ken niet door het voorraam, ze belden direct aan. 
Hun jassen werden aangenomen door pap, ik zette 
thee en mijn zus deed de smalltalk. Mama probeer-
de iedereen nog te woord te staan en goed te luiste-
ren, ook naar verhalen over nieuwe dakkapellen en 
vakanties.
 ‘Het houdt op,’ fluisterde ze tussen twee af-
scheidsbezoeken door.
 Met een waterijsje wreef ik over haar droge 
lippen. De citroensmaak drong door de dormicum 
heen, ze smakte. Ze was te zwak om mijn hand weg 
te slaan toen ik de hare vastpakte. Eindelijk alle tijd 
van de wereld om haar hand vast te houden.
 De bel ging. Thee, laatste woorden. De bel ging. 
Thee.
 ‘Ik had echt een bijzondere band met je moe-
der.’ ‘Ik ook.’ ‘Ik ook.’
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 De woonkamer lag vol haar en ik trok met de 
bezem een bochtig paadje voor de bezoekers. Daar 
kronkelden ze overheen naar haar voeteneinde. Eerst 
dacht ik dat ze loog, ze kon onmogelijk zoveel men-
sen aardig hebben gevonden. Maar haar bloeddoor-
lopen ogen lichtten keer op keer op.
 Ze verheugde zich zo op de begrafenis, ze had 
een groot feest gepland met dansen en videoclips. 
Een van mijn lievelingsliedjes wilde ze graag draai-
en en ik zei dat het goed was, niet beseffend dat 
ik er nooit meer naar zou kunnen luisteren. Eerst 
hield ze maar niet op over wat ze allemaal wilde, 
het mocht absoluut geen stil afscheid worden, maar 
toen het infuus aansloeg ging het praten niet meer. 
Dus planden we de laatste gesprekken. Iedereen 
kreeg tien minuten, maar toen ik aan de beurt was 
kwam mama’s zus onverwacht nog langs, die stond 
in de file.
 ‘Wees toch niet altijd zo egoïstisch,’ zei mijn 
zus. ‘Het gaat nu even niet om jou.’
 ‘Wacht maar tot de avond,’ zei papa. ‘Misschien 
komt ze nog bij.’
 Het haar op de vloer was door de war gelopen 
door al het bezoek. Niemand zag het.
 Er kwamen twee vriendinnen langs en mama 
pruttelde, haar mond vormde klanken. De vriendin-
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nen wachtten of er nog iets kwam. Toen ze weg wa-
ren ging ik naast het bed zitten.
 ‘Mam,’ zei ik. ‘Mam?’
 Haar oogleden trilden. Ze was mama als altijd, 
maar ook klein, geel en dun. De bel ging.
 ‘Ga nu maar,’ zei papa. Hij legde een arm om 
me heen en loodste me naar de hal. Ik zette me 
schrap in de deuropening. De laatste vriendin boog 
zich over mama heen om haar wangen te kussen.
 ‘Dag lieverd,’ zei de vriendin, ‘ik ben zo trots op 
je.’
 ‘Tot morgen, mam, tot morgen,’ riep ik. Maar 
ik wist niet of ze het nog hoorde.

Wat ik me van de tocht naar zijn huis herinner zijn 
de kale bomen tegen de avondlucht. De schors van de 
perenboom tegenover Louis’ huis bladdert af, maar 
lijkt nog sterk genoeg. Die zal hier nog lang staan, 
tenzij de gemeente besluit dat hij een gevaar vormt 
voor de geparkeerde auto’s. Nadat ik heb aangebeld 
blijft het stil, hij is niet thuis, nee, helaas, de speaker 
kraakt en ruist, dan klinkt onmiskenbaar zijn stem.
 ‘Hallo?’
 ‘Hey Louis. Mag ik alsjeblieft bovenkomen?’
 Elektrisch geknetter. ‘Het komt heel slecht uit.’
 ‘Ik moet je iets zeggen voordat ik niet meer kan 
praten.’
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 ‘Kom dan maar.’
 De traptreden slingeren zich omhoog. Het zijn 
er meer dan de vorige keer en ik kan het ganglicht 
niet vinden, glijd bijna uit over de enveloppen voor 
de deur van de onderbuurman. Iemand heeft ze ge-
ordend in stapeltjes en met mijn schoen veeg ik ze 
weer bij elkaar. Het tapijt dempt mijn stappen. Op 
de tast zoek ik de weg langs de trapleuning, omhoog 
naar dat kleine vierkant van licht. Zijn voordeur 
staat open. Naast de ruime zitkuil staat het kookei-
land als een granieten altaar. Witte muren en witte 
gordijnen en een vermoeden van spullen, onzicht-
baar weggeborgen achter de wanden. De vloerplan-
ken liggen in een visgraatpatroon. Achter het grote 
raam in de voorkamer zijn de takken van de peren-
boom te zien.
 ‘Wat is er mis?’ vraagt hij terwijl hij theezet.
 ‘Ik had niet verwacht dat ze zo snel zou ver-
dwijnen,’ zeg ik terwijl ik op zijn bank ga zitten. ‘Ik 
dacht dat er nog wel tijd zou zijn om elkaar beter te 
leren kennen, misschien als ik zelf moeder werd…’
 ‘Sorry, ik kan je niet volgen.’
 ‘Denk je dat er zoiets bestaat als een stilte waar-
in je aan hetzelfde denkt? Ik heb tegen mijn moeder 
gezegd dat ik van haar hield, om haar iets te geven. 
En wat nou als ze voor mij hetzelfde deed, los van 
wat ze voelde?’
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 ‘Maar zoiets weet je toch,’ zegt hij.
 Met twee mokken waar damp uit kringelt staat 
hij naast de bank en kijkt op me neer. Ondanks de 
kalende slapen is zijn vuilblonde haar nog dik. Zijn 
ogen zijn rood en opgezwollen.
 ‘Waarom kwam het nu slecht uit?’
 Louis zucht. ‘Gedoe. Maar geloof me, dat wil je 
niet horen.’
 De reflex is sterk. ‘Natuurlijk wel.’
 Hij aarzelt. ‘Er is een meisje op de set, Lily’, hij 
spreekt haar naam uit alsof hij hem zacht neerlegt. 
‘Ze is stagiaire en ze doet me zo aan jou denken, 
ik bedoel, jou op die leeftijd.’ Aangemoedigd door 
mijn stilte gaat hij door. ‘We schrijven elkaar brie-
ven. Ze is echt nog een kind, maar ook heel wijs 
voor iemand van zestien.’
 Ze blijven zestien terwijl hij elk jaar ouder wordt 
en ze zijn alle varianten blond: aardbeienblond, pla-
tinablond, ijswafelblond, korenveld, licht, donker, 
gekust door de zon, zichzelf gevonden in Thailand, 
aangebracht boven de wasbak en uitgespoeld toen 
de kookwekker klonk. Alleen ik ben nooit blond ge-
weest, zelfs geen coupe soleil. Automatisch wil ik het 
jongere meisje beschermen, maar ik besef dat ik haar 
niet ken. Dat ze misschien niet door mij beschermd 
wil worden maar wil worden vastgehouden, net als 
ik.
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 ‘Het lukt me niet om die brieven weg te gooien. 
Denk je dat het verkeerd is?’
 ‘Heb je er spijt van?’
 ‘Ik had gewoon gewild…’ Hij schudt zijn 
hoofd. ‘Ik weet het niet. Niet dit.’
 ‘En Elvira?’
 ‘Ik geloof dat die wel iets vermoedt. Die ver-
liefdheid is zo sterk, ik wil het ook met haar delen, 
het iets van ons samen maken.’
 Hij vertelt te veel, opgelucht als hij is om er ein-
delijk over te kunnen praten. Hoe ze elkaar noemen 
als ze alleen zijn, en uit eten gaan in restaurants bui-
ten het centrum en afspreken op hotelkamers met 
abstracte kunst boven de bedden. Achter de zwarte 
boom is de grijze lucht zichtbaar.
 ‘Ik ben zwanger,’ zeg ik.
 ‘O,’ zegt hij. ‘Goh. Gefeliciteerd?’
 ‘Het is onverwacht.’
 ‘Maar wel gewenst?’
 De eerste keer dat ik zwanger van hem was 
zei ik dat we niets mochten overhaasten, een lijstje 
moesten maken met voor- en nadelen. We hadden 
het zijn ouders nog niet verteld. Op het ruitjespa-
pier uit zijn bureau schreef ik bij voordelen: ‘het zou 
op ons lijken’, ‘we zouden er veel van houden’, ‘het 
zou een leuk kind zijn’. Hij hield zijn blaadje om-
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hoog: hij had het leeg gelaten.
 ‘Misschien kun jij me dat vertellen.’
 Hij schudt zijn hoofd. ‘Maar dat kan toch niet,’ 
zegt hij. ‘Die ene keer…?’
 ‘Je wil het niet.’
 ‘Ik kan het niet. Dat begrijp je toch wel?’, en 
gebaart naar de kamer, het kookeiland. ‘Hoe had je 
je dat voorgesteld?’
 Ik stel me zijn gezicht voor, dat me elke dag 
aankijkt vanuit een kinderstoeltje. Wat ik had ge-
wild was een plek om in thuis te komen, het mocht 
ook een persoon zijn, iemand die naar mij verlangde 
zoals ik verlang. Dat ik de vlam was in plaats van 
de mot. Haar sleutel kraakt in het slot en hij gaat 
rechtop zitten. De mooiste vrouw ter wereld komt 
het appartement binnen. De botten in haar gezicht 
zijn fijn als vogelbotjes en ze heeft kleine ogen met 
rode wimpers. Doordat ze lang en roodharig is lijkt 
ze op een brandende toren. Over haar vinyl regen-
jas glijden druppels, vaag dringt het geruis door van 
buiten, water dat de stenen en takken raakt.
 ‘Hallo’, ze glimlacht. ‘Ben je een vriendin van 
Louis?’
 In de keuken legt ze boodschappen op het gra-
nieten blad. De thee is genoeg afgekoeld om hem 
in één teug achterover te slaan. Op wie zou ze bo-
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zer worden, op mij of op hem? Het ging vanzelf, je 
moet me geloven. Er was liefde bij betrokken. El-
vira heeft drie aardbeien op een schaaltje gelegd die 
ze op de lage salontafel voor ons neerzet.
 ‘Dat hoeft niet. Ze wilde net gaan,’ zegt Louis.
 Voor een acteur slaat hij de verkeerde toon aan.
 ‘Ben jij Lily?’ vraagt ze met een spoor van een 
accent.
 Louis smeekt met zijn gezicht. Dans door, de 
jury kijkt.
 ‘Nee,’ zeg ik. ‘Daar ben ik te oud voor.’
 In hun stilte loop ik naar de deur en hoop dat ik 
hen in de toekomst alleen nog op billboards hoef te 
zien. Alles is nat buiten, alles glimt.

Het is donker in ons atelier. Glas kraakt onder mijn 
zolen. Als ik het licht aanknip lijken het feestresten: 
overal scherven als ’s werelds treurigste confetti. De 
spiegel boven de tafel hangt er niet meer. Mijn te-
kening van Destiny is in twee stukken gescheurd, 
door haar linkeroog heen. Met een plakbandje op 
de achterkant is haar gezicht zo weer heel, maar je 
zal de scheur blijven zien.
 Ze zit zo stil in de rieten stoel dat ik haar niet 
heb opgemerkt. Naast haar liggen een stoffer en blik.
 ‘Ik wilde de ergste scherven uit het tapijt ha-
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len, voor als jij op blote voeten loopt. Je mag je niet 
snijden. Ik dacht terwijl ik het deed: straks kruipt de 
baby in een scherf.’
 ‘Des…’
 ‘Als we het hebben opgeruimd moeten we een 
plan maken. Kinderen zijn echt superduur. Maar 
misschien kan je vader oppassen en ik heb vanavond 
gehoord dat de meeste schilderijen verkocht zijn.’ 
Haar schouders schokken. ‘Wil je me helpen oprui-
men?’
 ‘Ik wil naar bed.’
 Traag begin ik me uit te kleden en gooi mijn 
overhemd richting een stoel, stap uit mijn broek.
 ‘Hou daarmee op,’ zegt ze scherp. ‘We moeten 
van alles bespreken.’
 Alsof ik haar niet hoor laat ik mijn onderbroek 
over mijn knieën glijden. Ze omklemt mijn armen. 
Haar lippen in mijn nek zoals ik het wilde.
 ‘We kunnen dit,’ zegt ze. ‘Hou op.’
 ‘Maar je houdt niet van me.’
 ‘Natuurlijk wel.’
 ‘Nee, dat doe je niet. En gek genoeg weet je dat 
zelf niet.’
 Ze pakt het overhemd op en loopt naar het 
kiep raam dat klemt. Door er een prop van te maken 
past hij tussen de gleuf door. Wat ik me wil herinne-
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ren is dat ik haar tegenhoud, haar pols grijp en haar 
dwing om naar me te kijken, mijn gebarsten lippen 
echt te zien en hoe slap mijn glimlach is, al maan-
den. Het overhemd dwarrelt naar beneden. Ik laat 
haar mijn broek en onderbroek uit het raam gooien 
en probeer te bewegen, al is het maar een vinger, een 
uitgestoken hand.
 ‘Eruit,’ zegt ze zacht, zonder me aan te kijken. 
 De spijkerbroek ligt op straat, er is een auto over-
heen gereden die zwarte, modderige strepen heeft ge-
trokken over de pijpen, maar ik trek hem toch aan. 
Topless sta ik op de stoep, de voorbijrijdende auto’s 
toeteren, dus ik steek mijn duim op. Een gedeukte 
Opel Astra zwenkt naar de kant van de weg. Een 
man die met zijn dikke arm op het omlaaggedraaide 
raam leunt, vraagt: ‘Wat is hier de bedoeling?’
 Ik heb geen schoenen en geen shirt aan en hij 
kijkt ongegeneerd naar mijn borsten, maar fronst als 
hij mijn betraande wangen ziet.
 ‘Hier,’ zegt hij en trekt het blauwe fleecejack 
dat hij draagt uit. ‘Meisje toch, bedek je. Heeft hij je 
buitengezet op blote voeten? Wat een hufter.’
 ‘Kunt u me naar huis brengen?’
 ‘En waar is dat?’
 Moe kruip ik op de achterbank en geef hem het 
adres. Door de achterruit probeer ik te zien of onze 
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voordeur opengaat, ze me achternarent, maar alleen 
mijn witte overhemd hangt als een parachute over 
de takken van een kale, druipende struik.
 ‘Pas je wel op, meid,’ gromt de chauffeur als hij 
me afzet bij Louis in de straat. ‘Er lopen klootzak-
ken rond daarbuiten. Echte klootzakken.’
 Zijn fleecevest hoeft hij niet eens terug.

‘Oké,’ zegt Louis, leunend tegen de deurpost met 
zijn handen onder zijn oksels gevouwen. ‘Waar wil 
je over praten?’ Haar hardloopschoenen zijn weg.
 ‘Mag ik binnenkomen?’
 ‘Nee, liever niet. Ik was bang dat je jezelf iets 
aan had gedaan en je bleef maar aanbellen.’
 Zijn adem stinkt naar drank. De jongen in het 
clownspak, met zijn mysterieuze grijns, ik heb hem 
verzonnen omdat ik hem nodig had. 
 ‘Ze is weg,’ zegt hij. ‘Echt weg. Ze heeft alles 
wat ze bezit in een koffer gegooid, ik had geen idee 
dat ze zo weinig spullen had.’ Hij rolt zijn schouders 
naar achteren. ‘Morgen ga ik haar terugwinnen. Het 
is nu echt afgelopen met dat gerommel in de marge. 
Weet je waar ze nog het kwaadst over was? Dat ik 
geen plan had, voor jullie.’
 Met een zucht loopt hij naar zijn grijze, smaak-
volle bank en als hij een tijdje niets heeft gezegd ga 
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ik naast hem zitten. We staren uit het raam. Ik heb 
altijd al hoog willen wonen, een kamer onder het 
dak, dicht bij de hemel.
 ‘Wat zou jij doen als je mij was?’ Hij wacht niet 
op het antwoord, maar zegt dat hij beter zal wor-
den. Dat hij het ontzettend verkloot heeft, maar dat 
hij het op gaat lossen. Wat ik eigenlijk wil zeggen 
is dat het voorbij is. Kun je niet gewoon gelukkig 
zijn? Ik kies er toch ook gewoon elke dag voor? 
Maar wat wij doen, lieve Louis, is geen kiezen. Wij 
laten het erop aankomen tot het uit elkaar spat en 
doen vervolgens alsof het nooit anders had kunnen 
gaan.
 ‘Hij doet alsof hij dood is,’ fluisterde de buur-
vrouw van de familie Claus. De vierjarige Louis lag 
op zijn rug op de tuintegels naast de schutting, met 
gespreide armen en benen. De lucht boven de tegels 
bewoog van de hitte, schroeide zijn huid. Zijn tong 
hing ver uit zijn geopende mond.
 ‘Tragisch, tragisch,’ zuchtte de buurvrouw. ‘Zo 
jong nog. En het was nog wel zo’n lief kind.’
 Anita zette het blad met limonadeglazen neer 
op de tuintafel en veegde haar natte handen af aan 
haar rok. Samen met de buurvrouw keek ze op hem 
neer. Hun schaduwen smolten samen tot een don-
ker dier.
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 ‘Zo’n mooie jongen,’ zei Anita. ‘Mama’s lieve-
ling.’
 De kleine acteur kneep zijn ogen stijf dicht. 
Zijn rossige wimpers trilden.
 ‘We zullen hem zo missen,’ zei Anita. ‘We zul-
len hem zo missen, voor altijd en altijd.’
 ‘Nu ben ik niet meer dood,’ riep Louis Claus en 
sprong overeind.
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Van de gymdocent moest ik gewoon meedoen 
aan de les, want ik was zeer zeker niet ongesteld. De 
gympen van de jongens trokken zwarte strepen op 
de vloer, hun kreten echoden tegen het hoge plafond 
van de gymzaal. Ik had de mouwen van mijn shirt en 
de broekspijpen van mijn shorts opgerold om sexy 
te zijn. Louis zweefde, met de bal aan zijn hand ge-
kleefd, omhoog richting de basket en kwam soepel 
weer neer, juichend omdat hij had gescoord.
 ‘Hey,’ riep hij. ‘Zag je dat?’
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 Automatisch stak ik mijn duimen op. Eigen-
lijk moest ik hem dekken, mijn teamleden jouwden 
me uit, beschuldigden me van heulen met de vijand. 
Louis dribbelde alweer met de bal langs me. Toen ik 
me op de bal stortte draaide hij weg, steeds sneller, 
totdat ik naar voren dook, wat hij handig ontweek. 
Maar toen hij bleef staan liep ik vol in zijn elleboog. 
Ik betastte mijn neus maar voelde geen bloed.
 ‘Shit,’ zei hij, ‘gaat het?’
 Lange jongens renden naar ons toe en in een 
split second verdwenen zijn zorgen en lachte hij 
breed. Alles onder controle hier. En hij was veertien 
en zo jongensachtig en ik legde een hand op mijn 
buik en vroeg me af waar hij van droomde. Aan zijn 
gezicht zag ik dat hij het was vergeten, dat het pro-
bleem wat hem betreft al was opgelost.
 ‘Het gaat wel,’ zei ik, ‘speel maar door’, en liep 
naar de kleedkamer.
 Louis keek me na, met zijn shirt vastgeplakt 
aan zijn borst, en ik wapperde met mijn handen, ga 
maar gewoon door zonder mij. We hadden de af-
spraak al gemaakt, nog voor de vijf verplichte dagen 
bedenktijd om waren.
 Achter het schoolplein lag de parkeerplaats, 
daarachter de autoweg. Auto’s toeterden vanwege 
mijn korte gymbroek. Op de brug bleef ik staan. Het 
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water stroomde traag en bruin voorbij. Tussen de 
stoeptegels zat een stompje krijt geklemd. Ik wrikte 
het los en tekende een hart. Daarna nog een en dan 
nog een, de harten kleurde ik in totdat mijn nagels 
scheurden omdat het krijtje te kort werd. De harten 
waren niet langer harten, alleen nog maar krassen. 
Wat denk je, vroeg ik aan het hartslagje in mijn buik. 
Kun je nog een paar jaar wachten? Ik zou jou veel 
harder nodig hebben dan jij mij, ik moet beter wor-
den, sterker. Dan hebben we Louis geeneens meer 
nodig. Het is alleen… Denk je dat als ik dit doe, ze 
me liever zullen vinden, meer van me zullen hou-
den?
 Er moest nu iemand over de brug komen, een 
eenarmige vreemdeling die vroeg wat ik aan het 
doen was. Wie dan ook. Alles om maar niet alleen te 
hoeven zijn.
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