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Een zelfgemaakt engeltje 

 

Op het kerkhof was het rustig. Dirk liep langzaam richting het 

graf van zijn moeder. Hij had de kraag van zijn winterjas 

opstaan, op zijn blonde krullen een mutsje. Elke paar 

minuten krabbelde hij gedachteloos aan zijn hoofd. In het 

weekend liet hij zijn baard staan tot ergernis van zijn vrouw 

Josephine. Er zou maar eens onverwacht bezoek komen.  

Hij liep het liefst in een oude joggingbroek met een lekker 

sweatshirt. Voor het kerkhof had hij een camobroek 

aangedaan en zijn sneakers. Het was windstil, de zon kwam 

voorzichtig door. De meesjes pikten aan de vetballetjes die in 

de bomen waren gehangen. Het was koud de afgelopen 

weken. Mooi om te zien dat er iemand zorgde voor het leven 

op de begraafplaats.  

Hij besloot met een omweg te lopen. Josephine was 

door een migraine-aanval niet meegegaan. Het bezoek aan 

het kerkhof was een verplichting. Hij herinnerde zich het 

gesprek met zijn vader nog. 

‘Het is mama’s wens om gecremeerd te worden.’ 

‘Ik moet niet zo’n urn in huis. Dat is toch niks. En de 

as uitstrooien over de Rijn, dat zie ik niet zo zitten. Gewoon 

begraven, dan kan iedereen zelf weten hoe vaak hij daar naar 

toe wil.’ 

‘Maar ze wilde geen graf.’  

‘En ik wil geen urn. Einde discussie.’  
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Vervolgens werd afgesproken wie welke zondag haar 

ging bezoeken, alsof ze in een bejaardentehuis lag. Van zijn 

huis in Amerongen naar het kerkhof in Leersum was het 

maar drie en een halve kilometer. Ze waren in Amerongen 

getrouwd en hadden er een huis gevonden. Dirk wist hoe 

Josephine kon pronken met de locatie. Je weet wel, daar bij 

kasteel Amerongen, zei ze dan.  

Heerlijk dat Josephine niet mee was.   

‘Hallo.’ Hij hoorde opeens een hoge kinderstem. 

Opkijkend uit zijn overpeinzing zag hij een kind van  

een jaar of acht staan. Maar het kon ook tien zijn. Of twaalf. 

Eigenlijk had hij geen idee. Baby’s kon hij onderscheiden van 

kleuters, maar kleuters niet van peuters. En tieners niet van 

pubers.  

‘Ook hallo,’ zei hij.  

Het meisje had een stuk of wat zelfgemaakte engeltjes 

in haar hand. Gekleurde aan elkaar gesmolten kraaltjes in de 

vorm van engeltjes. Aan haar arm hing een doorzichtige 

plastic tas met speelgoedautootjes.  

‘Het kerkhof is toch geen plek om te spelen?’ vroeg hij, 

wijzend op de auto’s. 

Het meisje keek hem bijna meewarig aan. ‘De doden 

moeten ook wat te doen hebben. Het is saai, onder de grond. 

En het is echt mega vervelend als iedereen hier alleen maar 

sip loopt te doen. De doden willen ook wel eens lachen of 

plezier hebben. En daar help ik ze mee. Want de meeste zijn 
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nog lang niet klaar op aarde, die hebben echt nog gedoe hier 

op te ruimen, en dat is geen feest. Ze zijn dan wel blij als er 

weer een engeltje op hun graf zit. Of een auto om even mee te 

crossen. Janna Roubos heeft laatst op haar eigen graf een 

botsing veroorzaakt tussen een brandweerauto en een 

hardlooptrofee die een van haar kleinkinderen daar neer had 

gezet. Gelachen dat we hebben!’  

Hij keek verbaasd naar het kind. Wat bazelde die 

allemaal?  

‘Hoe heet jij?’  

‘Dirk. En jij?’ 

‘Teuntje. Teuntje Kort. Omdat ik nooit lang blijf.’ 

‘Dirk Verreijt. Omdat mijn vader Verreijt heet.’ 

‘Jouw moeder ligt drie rijen verderop links. Rigtje 

Verreijt-Vlot.’ 

‘Hoe weet jij dat?’ De verbazing groeide. Wie was deze 

Teuntje en waar kwam ze vandaan? 

‘Gewoon.’ En Teuntje huppelde verder. Ze legde 

afwisselend engeltjes en autootjes op de graven waar weinig 

aandacht aan was besteed. Dirk volgde haar zonder 

nadenken. 

‘Deze is zo zielig.’ En ze wees op een half-vergaan graf. 

De naam was nauwelijks te lezen. ‘Ik snap niet dat mensen 

dat doen. Eerst een steen neerleggen en die dan helemaal vies 

laten worden. Je kunt de letters niet eens meer lezen. Is voor 

Celia de Haan echt niet leuk om haar eigen naam niet meer te 
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kunnen lezen. En zij is echt bijna elke nacht op pad. Kom je 

terug is het zoeken naar je eigen graf.’ 

‘Hoezo lezen, ...op pad? Dat mens is dood. Die ziet 

niets meer. Die doet niets meer.’ Hij schoot in zijn 

argumentenstand. Dat gebeurde hem bij Josephine ook altijd. 

Die kon zo bazelen, daar lustten de honden geen brood van. 

‘Nee hoor. Echt niet. Er is echt nog wel iets. Jij bent 

vast ook wel eens een onbekende tegen gekomen die iets heel 

waars over je zei. Of naar een plek gereden waar je niets te 

zoeken had maar je gewoon thuis hoorde. Jij hebt ook wel 

eens een deur horen klapperen op een windstille dag. Nou, 

dat dus.’ 

Dirk dacht na. Het was waar wat ze zei. ‘Je bent raar, 

maar je hebt wel gelijk’, knikte hij, ‘hoe oud ben jij?’ Hij had 

wel eens iets gelezen over kinderen die al heel jong wijze 

dingen zeggen, alsof ze de levenservaring van een 

volwassene hebben. Oude zielen. Deze Teuntje was er vast 

ook zo een. 

‘Ik ben elf. Een elfje. En jij?’ 

‘Ik ben veertig. En voel me tachtig..’ 

‘Phuh. Ga wat leuks doen.’  

Dirk dacht na. Iets leuks doen. Dat was lang geleden. 

Het was huisje-boompje-baantje met Josephine wat de klok 

sloeg. Materieel volbouwen, geestelijke leegstand.  

‘Teuntje, zo heet je toch hè? Vertel mij eens hoe jij dan 

zo wijs komt?’ Hij ging tegen de rug van een grafsteen zitten. 
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‘Of hoor je zo niet te zitten op een kerkhof?’ 

Teuntje haalde haar schouders op. ‘Maakt mij niks uit. 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is...’, Teuntje liet een lange 

pauze vallen, ‘... je moeder!’ 

Hij schrok. Zijn moeder! Die was hij helemaal 

vergeten. Hij keek achter zich. In de rij achter hem zag hij de 

zware marmeren steen waaronder de vrouw die hem baarde, 

begraven lag. Al ruim vijf jaar. ‘Blij dat ik haar niet zie’, zei 

Dirk. 

‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is...’ Teuntje wilde 

al weer beginnen. 

‘Ze zag mij nooit. Mijn moeder’, hij praatte meer tegen 

zichzelf dan tegen Teuntje. ‘Ze had geen idee wie ik was of 

wat ik wilde. Verder dan ‘het gaat goed’ en ‘mooi weer’ 

kwamen we niet. Het leek wel of ze geen contact durfde te 

maken. Lekker in je eigen cocon gaan zitten en jezelf 

wijsmaken dat je midden in het leven en de mensen staat. 

Maar nooit echt iets van jezelf durven laten zien. Werkelijk!’ 

Hij wond zich al weer op.  

‘Nou en?’ Teuntje keek Dirk aan. 

‘Ja, ja. Maar wel oordelen. En Josephine, mijn vrouw, 

die prees ze de hemel in. Die was toch zo voorkomend en 

vriendelijk en god weet wat! Oppervlakkig. Dat is wat ze is. 

En mijn moeder ook. Maar o wee als je haar dat vertelde. 

Groot verdriet. Poef zei de luchtbel van het perfecte gezin. 

Nooit eens dieper durven kijken.’ 
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‘Jij kan, jij kan, wat zij niet kon...’ Teuntje had een 

variant verzonnen. 

‘Vast. Dat zegt iedereen. Ze kon niet anders. Maar 

waar een wil is is een weg, dus als ze echt had gewild, had ze 

het ook gekund.’ Dirk verhief zijn stem. 

‘Jaahaa, we gaan lekker schreeuwen!!’ Teuntje werd 

enthousiast en sprong op. ‘Wedstrijdje wie het hardst kan 

schreeuwen, en daarna wie het langst?’ 

Dirk merkte dat hij niet durfde. Maar waarom 

eigenlijk niet? Omdat het niet hoorde? Bullshit. ‘Ok, Ik tel tot 

drie. Een-twee-drie.’ Hij kneep zijn ogen samen om kracht te 

kunnen zetten en haalde het onderste uit zijn buik. Na een 

enorme brul opende hij zijn ogen weer. Jezus, dat was lekker. 

Hij keek om zich heen. Teuntje was nergens te bekennen. In 

de verte keken andere bezoekers verbaasd zijn richting op, 

maar niemand reageerde. Op een rare manier ontspannen 

liep hij het kerkhof af, richting auto. 

  

Na die eerste ontmoeting waren er nog meer gevolgd. Bijna 

altijd als hij naar het kerkhof ging, hing Teuntje ergens rond. 

En praatten ze wat. Hij ging soms wel twee keer per week 

naar het kerkhof. En altijd zonder Josephine. Die kreeg 

argwaan. 

‘Wat is er met jou aan de hand? Waarom moet jij zo 

vaak naar Leersum, naar dat graf? Heb jij iemand anders of 

zo?’  
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‘Ik heb geen ander. Echt niet. Ik moet wel dingen 

uitzoeken. En dat doe ik liever alleen.’  

Hoe moest hij haar dat nou uitleggen? Hij zat ermee in zijn 

maag. Ik weet niet wat ik aan het uitzoeken ben. Ik weet wel 

dat ik het alleen moet doen. Maar dan moet ik ook niet piepen 

dat ze oppervlakkig is. Ik laat haar ook niet toe. Hij wist het 

niet. En elke poging om een antwoord te geven leidde tot 

ruzie.  

‘Dirk, moet dat nou weer. We hebben elke keer het 

zelfde gesprek hierover. En je maakt me bang met je graven 

naar het verleden. Ik blijf het zeggen, we hebben het toch fijn: 

mooi huis, goede banen, leuke vrienden.’ Josephine keek Dirk 

angstig aan.  

Dirk baalde. Precies van dit soort opmerkingen. ‘Ja, 

dat dacht ik vroeger ook. Maar zie waar het ons brengt. In 

“hoi mooi weer wat eten we vanavond”. Ik realiseer me 

steeds beter hoe dat bij mijn ouders 35 jaar lang is gegaan. En 

daar pas ik voor. Jij hebt geen idee wie ik ben en hetzelfde 

geldt voor mij over jou. Vraag me waar jij  heel hard om kunt 

lachen en ik weet het niet. En ik wed dat jij niet weet waar ik 

het meest bang voor ben.’  

Josephine haalde haar schouders op.  ‘Ach, je drijft het 

altijd zo op het spits. Waarom? Waarom is het niet goed zoals 

het is? Voor je ouders was het ook goed, en jij bent hun 

zoon...’  
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‘Goed zoals het is. Nou, welkom in de wereld die dood 

heet. Ga dan maar vast liggen in die kist, want dan kunnen we 

beter hier en nu ophouden met ademen, als er niets meer te 

ontdekken valt!’ Dirk schreeuwde het bijna uit. 

‘Niet zo hard, dat is nergens voor nodig. En de 

buren...’ 

‘Waahrg!!! Jawel, nu wel eens hard.’ Dirk wist 

inmiddels hoe schreeuwen kon opluchten. ‘Harder dan hard. 

Schijt aan de buren, de straat, de wie dan ook. Die kennissen 

van ons die jij vrienden noemt. Ooit verder mee gekomen dan 

een vette roddel over iemand anders? Niemand die iets over 

zichzelf durft te vertellen.’ 

Josephine haalde opnieuw haar schouders op. ‘Hou 

maar op, Dirk. Wat maakt het uit waar we over praten. En ik 

heb geen behoefte om mijn ziel en zaligheid bij mijn vrienden 

neer te leggen. Nergens eigenlijk niet.’ 

‘Ach mens, je kent je eigen ziel niet eens.’ Dirk keek 

zijn vrouw indringend aan. 

Josephine stond op van de eettafel en begon af te 

ruimen. ‘Ik wil er nu niet meer over praten. Ik ga 

boodschappen doen. Wat wil jij vanavond eten?’ 

 

Hij had zijn biezen gepakt. Na dat gesprek. Wat er die avond 

op tafel was gekomen had hij nooit geweten. Josephine had 

gehuild, ongetwijfeld. Want hoe moest ze dit nu uitleggen aan 

al die goede vrienden van haar. En hoe moest het nu verder 
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met dat mooie huis waar ze in woonden. Een ruime twee 

onder een kap. Grote ramen, verrassende balkons op de 

eerste verdieping en strak geverfd houtwerk. Josephine had 

het huisnummer van koper laten maken. Dat hoorde bij een 

naam als Bentincklaan 6. Dirk had het niets kunnen schelen. 

Te lang had hij gedaan alsof. 

 

Contact met de doden. Misschien moet ik dat ook proberen. Als 

ik Teuntje moet geloven is drie kwart van de doden ’s nachts op 

aarde. Misschien moet ik mijn moeder terug naar hier halen... 

Dirk liep op de hei. Een lange wandeling om zijn gedachten te 

verzetten. Vandaag gewoon niet naar het kerkhof, maar op 

een andere manier naar buiten. Naar grassen en vennen. Hij 

vond het lekker, alleen. Doden aanroepen, hoe doe je dat? In 

mijn gedachten heb ik mijn moeder mijn levenskeuzes al 

honderd keer uitgelegd, maar dat leidt tot niets. Behalve 

frustratie. Het was goed modderig en zijn schoenen zakten 

diep weg. Al die jaren vastgezeten. Nooit ook geweten wat ik er 

mee moest. Ze kon het niet... gatver.  Nietskunner. Hoe kun je 

nu je kind niet willen kennen. Idioot! 

‘Boe!’ Teuntje sprong vanachter een boom vandaan.  

Dirk maakte een bruuske beweging naar rechts. Hij stond 

met zijn handen al klaar om een stomp uit te delen.  

‘Schrok je?’, vroeg Teuntje triomfantelijk. 

‘Ik schrok me lam! Waar kom jij vandaan, ik heb je 

niet gezien of gehoord.’ Dirk liet zijn vuisten zakken.  
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‘Tsja, speciale krachten. Simsalawoosj.’  

‘Mooi toeval. Ik zat net aan je te denken.’ Ze kon hem 

fijn gaan helpen met het aanroepen van zijn moeder. ‘Kun jij 

mijn moeder naar het hier halen?’ 

‘Waarom?’ 

Dirk trok zijn schoenen uit de blubber. ‘Omdat ik dit...’ 

en hij wees naar zijn voeten, ‘ook eens met m’n leven moet 

doen. Uit de stront trekken, loskomen en verder gaan.’ 

‘En wat moet je dan nog met haar? Wat ga je haar 

vertellen?’ 

Dirk haalde zijn schouders op. Vertellen was het niet 

eens zo. Hij wilde nog steeds haar waardering. Gewoon dat 

zou zeggen dat ze hem begreep. Misschien wel dat ze zijn 

keuze om zijn leven anders te gaan doen dan zij, zou 

ondersteunen.  

‘Ach dat snap je toch wel. Doe nou maar.’ Dirk had 

geen zin het uit te spellen. En Teuntje wist heus wel hoe het 

zat.  

‘Oké dan. Heb er geen zin in, maar dat geschreeuw 

van jou van weken geleden is nog steeds het gesprek van de 

nacht. Als je belooft nog eens zo’n stunt te doen, dan doe ik 

het.’  

Top. Om welke reden ze het ook wilde doen. Dirk 

vond het best.  

Teuntje draaide een cirkeltje om haar eigen as en 

keek vervolgens naar Dirk.  
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Dirk keek terug. ‘Dat was het?’ vroeg hij verbaasd. 

‘Wacht effe, ik doe het nog een keer.’ Opnieuw 

cirkelde ze in het rond, opnieuw haar blik op hem. Hij zag of 

voelde niets. Geen geest, geen moeder. ‘Hoe kan dat nou 

Teun? Jij bent toch een soort engel, jij kunt de doden horen, 

dan kun je ze toch ook oproepen waar je wilt?’ Dirk werd er 

een beetje narrig van. Een engel die het liet afweten. 

Teuntje keek verdrietig en haalde haar schouders op. 

‘Ze heeft vrede, Dirk, ze hoeft hier niet meer te zijn. Voor haar 

is het goed, ze heeft je niets meer te zeggen. Je moet haar met 

rust laten.’  

Teuntje streek met haar handen zacht over zijn 

gezicht en wreef een traan van Dirks wang. ‘Je moet blij zijn 

voor d’r. Echt. Je kunt ook zonder haar uit de modder komen.’  

Ze ging op haar hurken zitten en begon aan zijn bemodderde 

veters te frunniken. Toen hij voelde dat ze een schoen los 

had, schopte hij hem uit. Weg uit het moeras van monsterlijke 

relaties, verschrikkelijke banen en diepgeslagen gewoontes. 

Met de andere schoen nog aan zijn voeten begon hij te 

rennen. Nog geen twee meter verder struikelde hij over zijn 

losse veter en viel met zijn gezicht in de modderige grond. 

Teuntje was nergens te bekennen.  

Naast hem lag een zelfgemaakt engeltje van 

gesmolten kraaltjes.  
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De kettingreactie 

 

Stony had Angelina gevraagd de receptie te beheren. De 

rotsen van Alberquee waren niet ver weg en boden met hun 

oorverdovend lawaai de stilte die hij zocht. Hij moest hem 

terug zien, nog een keer. Hij had het zich eergisteren pas 

gerealiseerd, toen het meisje in zijn backpackershotel 

incheckte. Het meisje wiens ogen leken op die van zijn 

moeder. 

Stony liep naar een inham in de rotsen waar het 

water de weg kwijt leek te raken. Het kon er geen kant meer 

op en kwam zichzelf schuimkoppend tegen.  

Negenenveertig jaar geleden was hij zichzelf tegen gekomen 

toen hij, krap achttien, een schoolvriendin zwanger had 

gemaakt. Hij was gevlucht, naar Australië. Het waren de jaren 

’60, hij had zijn naam veranderd van Piet in Pete en had Stony 

Weather, een backpackershotel, gestart. De backpackers 

waren hem al snel Stony gaan noemen. Volgens Angelina had 

dat niet alleen met de naam van zijn hotel te maken. ‘Je bent 

zo hard als steen, slechts enkelen zien de briljant die diep in 

je schuilt. Iemand zou jou eens goed moeten polijsten, Stony.’ 

Angelina was midden dertig, ze had zijn dochter kunnen zijn.  

 

Stony liep terug naar zijn hotel.  

‘Er is een boeking voor een parachutesprong’, zei 

Angelina. Parachutesprongen waren niet alleen synoniem 
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voor goede inkomsten, voor Stony was parachutespringen 

een manier om alles en iedereen te vergeten. ‘Ik moet hem 

nog een keer zien.’ Stony luisterde niet. 

‘Wie?’ 

‘Ik moet een vlucht boeken, naar Nederland.’ 

Angelina’s mond viel open. ‘Wat?’  

‘Ja. Nee. Laat maar.’ Stony had spijt van zijn woorden. 

Angelina bleef rustig. ‘No worries, Stony. Tegen mij kun je 

alles zeggen. Denk er nog maar eens over na, morgen tijdens 

het springen.’ Ze liet hem achter bij de receptie. 

 

De volgende ochtend verzamelde Stony de spullen voor de 

parachutesprong. Om half tien meldde Puck Peters zich. 

Stony schrok. Het was het meisje dat op zijn moeder leek. Hij 

besloot in het Engels tegen haar te praten. Zijn Nederlands 

was roestig en hij had geen zin in moeilijke vragen. 

‘Zo,’ zei Stony terwijl hij het portier van de jeep voor 

haar openhield, ‘we moeten ongeveer een half uur rijden. Al 

eerder gesprongen?’ 

Puck schudde haar hoofd. ‘Nee. Ik ben al vijf maanden 

aan het trekken en steeds kwam er iets tussen. Nu moet het 

gebeuren, want morgen vlieg ik terug naar huis.’  

‘Waar is thuis voor jou?’  

‘Nederland. Het land van kaas, tulpen en molens. Of 

wiet, voddenkoptaks en abortus, zo je wilt.’ Puck gaf hem een 

knipoog.  
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Abortus. Dat was een uitkomst geweest. Als dat toen 

had gekund, had hij dan hier gezeten? 

Puck babbelde door over Nederland. Stony luisterde 

maar half. ‘...Weet je, zo heeft de pa van een van mijn 

vriendinnen gewoon de benen genomen. Toen ze drie was. 

En niet nog een keertje contact zoeken. Om sorry te zeggen of 

zo. Zij heeft daar echt wel iets van over gehouden. Ik heb haar 

meegevraagd op reis, maar...’ 

Stony versteende achter het stuur. Hij was net zo’n lul 

geweest als die pa. Hij was vertrokken toen Paul een paar 

dagen oud was en nooit teruggegaan. Ze hadden daarna nog 

één keer oog in oog gestaan. Toen Paul hem in Australië was 

komen opzoeken.  

 

Paul had zijn postuur gehad. Goed gebouwd, droog. Stony had 

de kennismaking ondergaan. Zijn jongerenhotel was na jaren 

ploeteren eindelijk goed gaan lopen en hij had het druk. Wat 

moest hij met die knul die vol verwachting naar hem had 

gekeken. Stony had hem laten slapen in zijn hotel. De 

volgende dagen had hij zoals gepland een zeiltocht met 

gasten gedaan. Toen hij terug kwam, vond hij het adres van 

Paul bij de receptie. Stony had nooit meer contact gezocht. 

Hij schudde zich los van zijn gedachten. ‘En hoe is jouw 

relatie met je vader?’  
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Puck haalde haar schouders op. ‘Met mijn biologische 

vader geen. Die is overleden voor mijn geboorte. Mijn 

stiefvader is oké.’  

‘Heb jij je vader gemist?’  

‘Nee. Je weet niet beter. Je gaat je wel afvragen of je op 

hem lijkt.’ 

‘Heb je wel foto’s van hem?’  

‘Een paar. En ik heb dit’, Puck haalde een ronde 

zilveren medaillon onder haar shirt vandaan. ‘Van mijn 

moeder gekregen, ter nagedachtenis aan mijn echte vader.’ 

Ze speelde even met de hanger in haar handen en liet 

toen de ketting weer onder haar T-shirt vallen. ‘Heb jij kids?’  

Stony was blij dat hij bij de afslag van het vliegterrein was 

aangekomen. ‘We zijn er’, zei hij, niet op haar vraag 

reagerend, ‘maak je klaar voor de ervaring van je leven.’  

Stony gaf haar een dun vliegenierspak en deed er zelf ook een 

aan. 

‘Hier, trek dit aan, dan leg ik je zo uit hoe het werkt.’ 

Hij gaf haar twee stukken plakband. ‘Plak hiermee de veters 

van je gympen vast. Er mag niets loshangen dat tussen de 

lijnen van de parachute kan komen. Alle sieraden af.’ Hij 

legde haar vervolgens de principes van de vrije val uit en hoe 

ze haar lichaam moest houden. ‘Hou vooral je ogen open en 

geniet!’ 
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Net voor het opentrekken van de vliegtuigdeur 

keerde Puck zich in paniek naar hem om. ‘Ik heb mijn ketting 

nog om!’ Hij zat achter haar en voelde in haar nek naar de 

sluiting. Hij slaagde erin deze los te krijgen en slingerde de 

hanger naar de piloot.  

Toen de deur openging, knalde de wind in hun 

gezichten. Een overdaad aan lucht en toch werd de adem je 

ontnomen. Puck hield zich goed aan zijn instructies en 

voegde haar lichaam soepel naar dat van hem. ‘Je doet het 

geweldig!’ Schreeuwde hij in haar oor. Het was leuk springen 

met mensen die zo natuurlijk aanvoelden wat de bedoeling 

was. Na ruim 20 seconden trok hij de parachute open. Hij 

hoorde Puck lachen. Het moment dat de parachute lucht pakt, 

doet je buik dat ook. Hij herkende haar reactie. Terwijl ze 

door de lucht zweefden, keek hij over de kliffen van 

Alberquee uit. Rotsen. Water, wind en gesleten gras. Het gras 

was gewend geraakt aan de windrichting en had besloten er 

niet meer tegen in te groeien. Het water kende de 

confrontatie met de rotsen en liet zijn golven zonder protest 

breken. Hoe zat het met zijn eigen confrontaties? Puck voelde 

op een rare manier vertrouwd. Hij moest zich concentreren 

op de landing. Rustig trok hij aan de lijnen van de parachute 

en liet deze minder wind pakken. ‘Probeer gewoon te gaan 

lopen, Puck, zodra je de grond voelt.’ Puck knikte. Hij wilde 

graag dat het goed ging, hij wilde haar beschermen. Toen ze 

de aarde raakten, zette Puck als een ervaren springer haar 
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passen op de grond en samen lieten ze de parachute keurig 

achter zich vallen.  

‘Wow’.  

‘Wat voel je?’ vroeg Stony haar. 

‘Ik tril van top tot teen. Moet je mijn handen zien, niet 

normaal.’ 

‘Dat is normaal, geloof me,’ zei hij, ‘sterker nog, het is 

een heel goed teken. Je bent een natuurtalentje.’ 

Puck glom van trots en plezier. ‘Jezus, wat was dit 

kicken man.’  

‘In de auto terug kun je alle indrukken op je laten 

inwerken.’ Stony glimlachte naar haar. ‘En in Nederland kun 

je op Texel springen.’ 

‘Hoe weet jij dat?’  

‘Ach, je hoort zo wel eens wat, is het niet...’  

In de auto was het rustig. Puck leek in gedachten en 

ook Stony had het druk met zichzelf. De stilte was niet 

onaangenaam. Als hij zich al eens had voorgesteld hoe een 

eigen kind zou voelen, dan zou dit het zijn. Hij glimlachte. 

Eigen kind? Hij was op een leeftijd dat Puck zijn kleinkind zou 

kunnen zijn. 

 

De volgende ochtend checkte Puck uit bij de receptie. ‘Echt 

Stony, super bedankt. Weet niet zo goed hoe ik het moet 

zeggen.’ En ze ging half over de balie hangen om hem een 
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dikke zoen te geven. ‘Hé!’ riep ze, terwijl ze naar haar hals 

greep. ‘Ik heb mijn hanger niet meer!’  

Stony herinnerde zich hoe hij deze in de lucht aan de 

piloot had gegeven. ‘Die ligt nog in het vliegtuig.’  

Puck raakte in paniek. ‘Maar mijn vlucht naar Nederland gaat 

zo, hoe moet dat dan?’  

Stony kalmeerde haar. ‘Ik stuur hem zo snel mogelijk 

met de exprespost naar Nederland. Laat je adres hier bij de 

receptie achter en dan komt het heus goed.’  

Puck schreef haar adres op en wees er 

veelbetekenend op toen ze naar het taxibusje liep. 

 

Enkele dagen later had Stony de hanger al ontvangen van de 

piloot. Zoals beloofd maakte hij het meteen klaar voor de 

post, op het doosje schreef hij het adres. Hij hield de hanger 

tussen zijn vingers, benieuwd naar wat erin zat. Naar die 

herinnering aan de vader die Puck nooit had gekend. Hij 

besloot hem te openen. Voor zijn ogen verscheen het gezicht 

dat hij nog één keer had willen zien. Het gezicht van zijn 

bloedeigen zoon Paul.  
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Voor liefhebbers 

 

Arnold Bolder. Ze zou hem lief kunnen hebben. ‘Ik hou van 

jou’ vindt ze een zin van niks,  misbruikt en betekenisloos. 

Lief hebben daarentegen vraagt iets van je, ook al weet ze 

niet hoe daar vorm aan te geven. Liefde komt niet in 

literflessen. Toch leek het of haar ouders het maar beperkt 

voorradig hadden gehad. Lief zijn, lief doen: geen probleem. 

Lief hebben is een heel ander vraagstuk.  

 

Arnold had haar verteld dat hij een boot bezat. ‘Een boot? 

Wauw.’  Ze hield niet van water, maar was dol op status en 

welvaart. Hoewel Arnold met een grijns bleef roepen dat het 

‘maar een bootje’  was, wist ze wel beter. Een bootje noem je 

niet “Lagoon”. Voor haar synoniem voor de witte lendedoek 

van Christopher Atkins in de film Blue Lagoon. Niets minder 

dan soft porno als je acht jaar bent. Ze stelde zich bij Arnolds 

Lagoon een romantisch jacht voor.   

‘Er is niets zo speciaal als vanuit je huis je bootje in 

het water te zien liggen. Dat gevoel van vrijheid, dat is met 

niets te vergelijken.’ Ze had geknikt, Arnold vertelde mooi. Hij 

gaf haar het gevoel dat zijn boot haar boot was. Misschien 

was dat wel lief hebben. 

‘Ik ben een trotse Dordtenaar’ zei Arnold ook altijd. 

Hij had haar uitgelegd dat Dordrecht rijk was geworden door 

het stapelrecht in te voeren. Alle schepen die langs Dordrecht 
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kwamen moesten hun goederen op de kade te koop 

aanbieden. Zo was een kleine groep families rijk geworden en 

gebleven. Ze had uit zijn verhaal opgemaakt dat Arnolds 

familie tot die elite behoorde. Het was bijzonder bij iemand te 

horen die zo’n lange geschiedenis leek te hebben. Zelf kwam 

ze uit een gewoon gezin dat nooit iets bereikt had. Haar 

ouders waren docent op een kunstopleiding. Ze waren apart 

om te zien, dat was een feit. Haar vader droeg zijn natuurlijk 

gekleurde shawls nog met evenveel verve als in de jaren 

zeventig, toen ze wel bij de tijd waren. Haar moeder verfde 

alles, behalve haar eigen haar. De zilverkleurige slierten 

werden tot een vlecht gedraaid die een keer per week de 

shampoo zag. Meike gelooft niet dat haar ouders het als 

hinderlijk bij elkaar ervoeren. Hoort dat bij lief hebben?  

 

Toen dat nog in zwang was ontmoette ze mannen in de kroeg. 

Gewoon de regels van de versierkunst toepassen: glimlachen, 

de blonde haren achter de oren strijken, de lippen tuiten. 

Geïnteresseerd zijn, maar niet betweterig. Lachen, maar geen 

dom schaap nadoen. Ze wist hoe het moest en had effect 

gesorteerd. Toch was ze niet in staat hen vast te houden. Het 

leek alsof ze altijd het laatste slokje uit de literfles liefde 

kreeg. De kroeg had zijn glorie van weleer verloren. Met het 

rookverbod was het een stilteplek geworden waar sneue 

groepjes amateurschrijvers kopjes thee dronken. Het domein 

van de jacht was verhuisd naar internet. Ook daar had ze 
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wonderbaarlijk snel de kneepjes van het digitale vak 

geperfectioneerd. Alles stond of viel met een goede foto. De 

jukbeenderen prominent in beeld om de te grote neus te 

camoufleren. In de tekst niet te veel prijs geven en niet te 

weinig. Durven zeggen in welke regio van het land je je 

bevindt, tegelijkertijd bereidheid tot reizen benadrukken met 

“reislustig” onder het kopje “interesses” . Eén uitgesproken 

hobby aangeven, afhankelijk van wat op dat moment op 

Twitter in opkomst is. En niet te bang zijn. Arnold 

presenteerde zich met veel smileys. ‘Ik heb niet het figuur dat 

mijn achternaam doet vermoeden  ”  Ze had het 

geïnterpreteerd als dik, niet wetende wat een bolder was. 

Aan zijn foto te kunnen oordelen had Arnold inderdaad 

welvaartsvet. Maar ook stresskringen. Misschien was het een 

poging tot een grap. Humor was voor haar niet het 

belangrijkste. Je kunt niet alles willen bij iemand die lief te 

hebben is. 

Zelf had ze teruggekrabbeld dat ze Meike Meiksma 

heette. Ze had het onvermeld gelaten dat ze haar ouders al 

een keer of honderdduizend had vervloekt voor de 

achterlijke letterrepetitie. Meike Bolder, dat begon erop te 

lijken. Als ze het zou gaan schrijven als “Mijke” dan oogde het 

chiquer en kon het serieus nog een mooie naam worden. 

Twee keer over en weer chatten en toen was de behoefte aan 

ontmoeten een feit. Zijn uitnodiging voor Villa Augustus. In 

november.  
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‘Je wordt op gehaald met een auto. Ik wil niet dat je 

alleen reist.’ Ze protesteerde voor de vorm, het OV was geen 

vreemde voor haar.  

De toevoeging dat het zijn eigen auto was en dat een 

student chauffeur haar zou komen halen, ze moest dus geen 

limo verwachten, had ze nauwelijks gelezen. In haar hoofd 

zat ze al met de kledingkeuze. Ze vond het moeilijk te duiden 

hoe chique die villa was. En was Arnold van plan er te blijven 

slapen of alleen eten? Ze koos voor een Christopher Kane 

jurkje met lange mouwen. Geld had ze er niet voor gehad. Als 

verkoopster bij een kledingwinkel in het bovensegment 

presenteerde ze een luxe die ze zelf op geen enkele wijze kon 

veroorloven. Door haar extra small maatje had ze het geluk 

dat ze nog eens een uitverkoopje kon scoren. Afgeprijsd van 

vijfhonderd naar tweehonderd vijftig euro. De winst van de 

miljarden calorieën die ze in het verleden had teruggespuwd 

boven de wc pot. Ze had er haar organen voor opgevreten, 

maar het mocht niet helpen. Doorgebroken op de catwalk of 

fame was ze nooit.  

Ze verwijt het haar ouders. Die wilden maar niet 

horen dat mode net zoveel kunst is als dat wat zij doceerden. 

Kunst die het verdient door modellen getoond te worden, 

getoond door haar. Eerst de HAVO, was het eeuwige 

antwoord. Met jaloezie las ze maandelijks de Elle waarin de 

modellen van het seizoen gepresenteerd werden. Topmodel 

Nimue Smit was krap veertien toen ze begonnen was.  
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Voorzichtig haalde ze het zwarte jurkje uit het plastic hoesje 

en van de hanger. De deodorant had ze zorgvuldig eerder 

opgedaan. Ze geloofde niets van de teksten dat merk X of Y 

geen strepen achter liet. Voor het silhouet overwoog ze even 

geen ondergoed aan te doen. Misschien wanneer ze Arnold 

wat langer kende. Ze besloot tot een flinterdunne zwarte 

string en een naadloze BH. Ze liet het jurkje over haar hoofd 

glijden. Het materiaal sloot nauw om haar armen en 

bovenlichaam. Het patroon was passend voor villa Augustus 

dat zich presenteerde als tuin-eten. Bij haar navel ontsprong 

uit groene bladeren een gele streep nectar die een witpaarse 

kelk deed ontbloeien ter hoogte van haar borsten. De wat 

degelijke hoge sluiting bij de hals werd gecompenseerd door 

de lengte van het jurkje. Kousen en naaldhakken. Haar haren 

had ze recent in een bob laten snijden. De ogen smokey, de 

lippen licht geglost. De auto kon voorrijden.  

 

Een dikke Mercedes Benz, diepzwart. Het had haar doen 

glimlachen. BMW’s waren voor patsers, Audi’s voor 

controlfreaks en Mercedessen voor mannen met klasse. Het 

ritje naar Dordrecht was soepel verlopen. Arnold had een 

keer of drie ge-sms’t of alles naar wens was. So far, so good.  

‘Wauw.’  Zijn ogen vraten haar op.  

‘Jij mag er ook zijn. Hoi, ik ben Meike.’  

Alle eerste afspraakjes waren anders en tegelijkertijd 

identiek. De e-mail en chatsessies die je al gedeeld had, waren 
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vaak op een klinische manier intiem geweest. Gedeelde 

levensdetails gescheiden door glasvezel. Wanneer de foto tot 

leven kwam bij de eerste fysieke ontmoeting was daar ook de 

lichaamsgeur van de ander, de energiegolven en de hoogte 

van de stem. Hoe leuk de e-mails ook geweest waren, elk 

zintuig was een potentiële showstopper. Ze hoorde innerlijk 

nog geen alarmbellen af gaan. Arnold bleef in de running om 

lief te hebben. 

‘Mag ik je een arm geven? De trappen zijn nogal fors 

voor jouw hakken. Geweldige schoenen overigens.’  

Mannen die oog hadden voor kleding kon ze 

waarderen. In de kledingzaak placht ze de echtgenoten met 

smaak een compliment te geven. Een ware pre. Ze knikte en 

legde haar hand zo elegant mogelijk op zijn onderarm. De 

deur van Villa Augustus hield hij hoffelijk voor haar open en 

samen stapten ze het industrieel vormgegeven restaurant in.  

‘Eerst een aperitief?’ Voorzichtig stuurde hij haar aan 

zijn arm naar een zithoekje met Corbusier  ogende stoeltjes 

en bijpassende lage tafeltjes. ‘Beginnen we met een Prosecco 

di Valdobbiadene?’ Zonder haar antwoord af te wachten 

knipte hij naar een van de serveersters. Ze leek hem te 

herkennen. Waarschijnlijk kwam Arnold vaker in deze 

gelegenheid.  

‘Twee glazen prosecco en is mijn vaste tafel 

beschikbaar?’ 
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Ze wees naar een tweetje aan het raam aan de andere 

kant van de open keuken. Arnold knikte slechts.  

‘Vertel eens, ben je van oorsprong Vianense?’ 

Laverend tussen de pijnlijke klippen van haar leven 

presenteerde ze een beeld. ‘Ik heb er een tijd als au pair 

gewerkt om mijn studie Italiaans te bekostigen. Ben er toen 

blijven hangen.’ De LOI studie Italiaans was een laatste stuip 

geweest om mode imperium Milaan te bereiken. Ze had het 

nog geen drie weken volgehouden. Nooit een studiebol 

geweest.  

‘Aan de liefde van je leven? Blijven hangen bedoel ik?’  

De eerste aftasting. Ze lachte haar tanden bloot zoals apen 

dat kunnen. Een ondubbelzinnig signaal van goede 

bedoelingen, verbinding en vriendelijkheid. Arnold leek het 

te ervaren als een aanmoediging om door te gaan. Hij 

vervolgde. ‘Ik ben nog niet zo gelukkig geweest. Om de liefde 

van mijn leven te ontmoeten. Nou ja, behalve nu dan 

misschien.’  

De tweede versierstap. Duidelijk steviger dan de 

eerste.  

‘Wel huwelijken achter de rug?’ 

Arnold haalde zijn schouders op. ‘Wie niet zou ik bijna 

zeggen.’ 

Ze knikte. Een officieel huwelijk was het enige waar 

zichzelf van had weten te vrijwaren. Toch zag ze dat meer als 

een mislukking dan als iets om mee te pronken.  
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‘Wat maakt dat jij het internet op gaat voor 

vriendschap?’ Nog even de vriendschapstoon houden, dan 

kon ook zij dadelijk doorschakelen naar meer.  

‘Ik wil geen escortmeisjes die achter mijn geld 

aanzitten. Ik wil de liefde van mijn leven zo puur mogelijk 

vinden.’  

Was escort hetzelfde als een behoefte aan luxe? Zou 

ze in ruil voor luxe met hem slapen? Ze drukte de gedachte 

weg en raakte zijn hand even aan toen de prosecco 

gepresenteerd werd. Haar signaal. Het grote “werk maken 

van” kon nu echt beginnen.  

Van de nacht kon ze zich weinig herinneren. Het was 

niet bij dat ene glaasje prosecco gebleven. Bij de tweede fles 

Montecucco Marleo Salistri viel ze genadeloos door de mand. 

Geen idee wat het woord “Monte” in het Italiaans betekende. 

Arnold had alleen maar geschaterlacht en nog meer drank 

laten aanvoeren. Ze geloofde niet dat ze seks hadden gehad. 

Arnold had haar bezworen dat er niets was gebeurd. Ze 

geloofde hem. Een eerlijke man was een man om lief te 

hebben. 

 

Ze zijn inmiddels drie maanden verder. Het is februari, het is 

grijs en nat. Het lijkt of een deken van druppels haar omsluit 

zonder dat er een spetter uit de lucht is komen vallen. Ze 

neemt plaats op een bankje aan de Kuipershaven die een 

thuis is voor schepen met naam. “ Fata Morgana”, “Spes 
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secunda”  en “Opolonia” liggen statig naast elkaar. Latijn 

heeft ze op school niet gehad, maar de fata morgana kent ze 

van de Efteling. Het is een imponerend geheel, Arnolds 

“Lagoon” ligt hier vast ook ergens. Sinds het grote S-woord is 

gevallen lijkt Arnold terugtrekkende bewegingen te maken. 

Samenwonen. Ze kan niet wachten ergens thuis te zijn. Haar 

ouderlijk huis, de aanleunstudio als au pair, de kleurloze een-

kamerflatjes, niets had warm aangevoeld. Bij Arnold dacht ze 

het gevonden te hebben. Ze speurt met haar ogen de kade af. 

Misschien komt hij wel uit een van de grote deuren aan de 

overkant lopen. Hij heeft haar verteld dat hij een eigen 

kantoor heeft met gerenommeerde klanten. Wanneer ze 

afspreken verschijnt Arnold steevast in pak. ‘Rechtstreeks 

van de zaak’ als quasi verontschuldiging. Het staat hem goed, 

een pak. Zijn pak, zijn baan, zijn leven. Ze kan het liefhebben.   

Ze staat op van het bankje aan de kade. Arnold heeft gezegd 

dat hij nergens anders wil wonen dan in het Venetië van 

Zuid-Holland, maar dat zijn eigen huis nu niet geschikt is om 

samen te wonen. Tenzij Meike van groot, weids en vrijstaand 

houdt. ‘Het is misschien wat te kaal voor jou.’  Ze kan niet 

ontdekken wat ze daar niet leuk aan zou kunnen vinden. Ze is 

nog nooit in zijn huis geweest, ze ontmoeten elkaar in 

restaurants, hotels en cafés. Ze fantaseert over een leven met 

hem. Weg bij de kledingzaak waar noch de vrouwen met het 

vele geld, noch haar baas gecharmeerd zijn van haar wijze 

van advies geven. Ze heeft niet voor niets haar hele leven 
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gehongerd om er zo slank uit te zien. Waarom mag ze dan 

niet eerlijk, en ja, misschien wat venijnig zeggen dat korte 

mouwen niet staan bij dames met tricepsen die hangen als 

kipfiletjes?   

‘Kom jongens, instappen nu.’ Een gesoigneerde 

vrouw, dure jas, dat ziet ze zo, opvallende suède paarse 

laarzen met hoge hak, dirigeert haar drie kinderen de BMW 

X5 in. BMW’s zijn voor patsers, maar dit is toch niet verkeerd. 

Het huis waar ze uit te voorschijn zijn gekomen, is statig. De 

grote donker geschilderde voordeur met klopbel als centraal 

ijkpunt, aan weerszijde omgeven door hoge ramen die elk in 

vijfenveertig strak in de verf zittende kozijntjes zijn verdeeld. 

Behalve de X5 ongetwijfeld nog een boot voor de deur. Twee 

jongetjes en een meisje in een zilver jack met roze mutsje en 

roze Uggs.  

Dit is het leven waar ze van droomt. Fantaseren is in 

Dordrecht niet nodig, het gebeurt hier echt, recht voor haar 

op straat. Samenwonen, een kindje? Dat gespreksonderwerp 

is ze nog helemaal niet aan toegekomen. Soms denkt ze dat 

hij haar alles zal geven wat ze maar wil. Maar eigenlijk weet 

ze dat dat vooral materieel geven betekent. Kinderen zijn 

giften van andere orde. Het is overigens maar de vraag of 

haar eigen lichaam haar die gift wil doen. Ze is al jaren niet 

meer ongesteld geweest. 

Ze loopt de kade af tot ze bij de open plek komt waar 

het water het wint van het land. Arnold heeft haar met veel 
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gevoel voor romantiek geschetst hoe je ’s zomers je voeten in 

de Merwede kunt laten bungelen. De kade is op een punt 

onderbroken met een aanlegplaats voor bootjes. De stenen 

trappen brengen de pleziervaart naar het epicentrum van 

Dordrechts kroegen.  Ze houdt niet van bungelende benen in 

het water. Nog nooit, nog nergens, heeft ze water kunnen 

ervaren als iets lieflijks of zachts. Zelfs op Ko Samui in 

Thailand heeft ze het heldere water als een gewelddadige 

bron gezien waar duels in de diepte tussen dieren en mensen 

worden uitgevochten. De Merwede is bruin en dreigend. De 

golven klokken op de stenen treden, slaan naar binnen, lijken 

zichzelf op te slokken om vervolgens met een tweede doffe 

klap de steen nog eens te raken. Zo komt de dood je ook 

halen, daar is ze van overtuigd. Arnold heeft al twee weken 

niets van zich laten horen. Het S woord heeft hen de das om 

gedaan.  

 

 

‘Trancedance. Ken je dat?’  

Ze laat het mobieltje bijna uit haar handen vallen van 

verbazing.  Arnold. Hij belt op een toon alsof hij haar gisteren 

nog in zijn armen heeft gehad. Alsof de radiostilte er nooit is 

geweest. De Arnold die met oud en nieuw nog geen dansje 

wilde wagen, begint over iets als een trance dance, wat het 

ook mag zijn. Ze is té blij dat hij belt.  ‘Trance dance? Geen 

idee.’  
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‘Laat je verrassen zoals je je liet verrassen toen we 

afspraken in villa Augustus. Zorg dat je vanavond om zes uur 

op het eindpunt van de de Loswalweg bent.’ 

‘De wat?’ 

‘De Loswalweg. 900 meter van het station  

Stadspolder.’ En hij hangt op. 

Zou hij toch verder willen? Misschien zelfs een huis 

gevonden? Zelf een bezichtiging gedaan en een bod 

uitgebracht? Om haar te verrassen? Per slot van rekening 

moet het door hem betaald gaan worden. Misschien een van 

zijn eigen pandjes in de stad opgeknapt tot liefdesnestje? 

Hij heeft haar verteld dat hij pandjes koopt, daar dan wat in 

rommelt, zoals hij het zelf noemt, ze opknapt en vervolgens 

verkoopt of verpacht voor twee, drie keer de prijs. Allemaal 

legaal. Noem je dat makelaar, of investeerder? Ze weet nog 

niet wat ze tegen vrienden zal zeggen als ze hem moet 

voorstellen. Investment Banker klinkt imponerend, maar 

makelaar laat zich makkelijker toelichten. Een echte 

vriendenkring heeft ze in Vianen niet opgebouwd, dus rekent 

ze op die van hem.  

‘In mijn wereld is elke vriend een potentiële klant. Dat 

maakt het sluiten van vriendschappen niet makkelijk. Je moet 

dat zuiver houden.’ Een kennissenkring vindt ze ook al heel 

wat. Alles wat het gevoel van erbij horen kan voeden, wil ze 

in grootverpakking tot zich nemen.   
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Ze hoort haar blackberry trillen op haar formica 

tafeltje in haar flatje. “En neem een koffer met kleren mee.” 

Een vakantie. Dat zal het zijn. Vertrekpunt een of andere 

onbekend terrein waar privé vliegtuigen opstijgen. Ze wist 

niet dat hij een vliegtuig bezat. Ze weet nog lang niet alles van 

hem, maar genoeg om haar koffer te willen pakken. Ze sms’t 

een <3 hartje terug en duikt in haar kledingkast. Van alles 

wat neemt ze mee, klaar voor alle seizoenen. Ze verwisselt 

haar versleten joggingbroek, slecht voor haar imago, voor 

een skinny spijkerbroek en rosékleurige tuniek uit de nieuwe 

collectie. Die mag ze eigenlijk alleen in de kledingzaak 

dragen, maar niemand die hem daar mist. Een grijsblauw vest 

erover en roze natuurparels op hangers in haar oren. Niet zo 

oogverblindend als het Christopher Kane jurkje van hun 

eerste ontmoeting, maar wel elegant en verleidelijk. De 

skinny benadrukt haar smalle heupen, de tuniek accentueert 

haar brede schouders en mooie halslijn. Ze schenkt zichzelf 

een glas martini in. Gekocht in de aanbieding bij de Super de 

Boer voor 4,29 euro. Met Arnold drinkt ze glazen die duurder 

zijn dan deze hele fles.  

Ze sluit haar kamer zorgvuldig af, met het oog op een 

onbekende datum van terugkeer. Sleehakken lopen lekker en 

zijn toch elegant. Ongeduldig trekt ze haar koffer op wieltjes 

achter zich aan. Arnold heeft niets gezegd over een auto die 

haar komt halen, dus ze moet rekening houden met 

overstaptijden.   
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900 meter met koffer valt nog niet mee. Ze wil het 

hem vertellen, maar besluit dat niets zeggen lief hebben 

betekent. Ze zal met opgeheven hoofd op het vliegtuig 

stappen.  In dit deel van Dordrecht is ze nog nooit geweest. 

Het lijkt in niets op de oude stadskern waar ze zich waande 

als inwoonster van panden met opschriften als “Bergen in 

Noorweg”, waarbij de laatste “e” en “n”  verloren zijn gegaan, 

maar het pand zijn grandeur heeft behouden. Of het pand 

Stokholm  met rode luiken die je nodigden voor het diner 

dansant. Gebouwd in MDCCXXX. Lang geleden.  

In de Stadspolderwijk van  Dordrecht wisselt het ene 

kleurloze nieuwbouwcomplex de andere foute flat af. Ze heeft 

geen idee welke richting ze op loopt. De GPS functie op haar 

gsm verlicht de weg die naar niemandsland lijkt te leiden. De 

ondefinieerbare kleur op de Google kaart aan het einde van 

de Loswalweg stelt mogelijk een weiland voor.  Een 

luchtballon? Op dit tijdstip? Met koffer? Als ze de zoveelste 

nieuwbouwflat met vaal blauwe deuren, gele stenen en grijze 

kozijnen passeert, besluit ze Arnold te sms-en. Een blijk van 

steun zoekt ze.  ‘Ik heb je lief en wil dat je dat weet. Jij bent 

mijn eerste liefhebber. Waar breng je me naar toe? Ik zie 

kanten van Dordt die niets met Venetië te maken hebben. x’ 

De snelle piep terug is hoopvol, de inhoud van zijn 

sms nauwelijks. Drie kruisjes, twee hartjes. ‘Liefde van mijn 

leven. A.’ 
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Durft ze te vertrouwen? Deze man waarvan ze nog 

steeds niet precies weet wat hij doet voor de kost, die vooral 

lief voor haar is geweest, haar gekoesterd heeft, alles voor 

haar heeft willen doen, soms wat afwezig, maar verder 

ogenschijnlijk normaal is? Durft ze de reis met hem aan? Het 

is een retorische vraag. De alternatieven zijn beangstigender. 

De kamer in Vianen, het ouderlijk huis.  

Op driekwart van de Loswalweg ziet ze dat hij haar 

tegemoet komt. Het is wat ze zocht in de sms. Geen 

kiezelsteentje slaat de wieltjes van haar koffer deze laatste 

meters nog uit het veld. Ze wuift spontaan, hij zwaait terug. In 

zijn hand een wit lapje. 

‘Ik heb je gemist.’ Zijn eerste woorden. 

‘Ik heb je lief.’ Die van haar. 

‘Kom, geef me je ogen.’ 

Ze wil haar koffer al overhandigen. Dan pas hoort ze 

wat hij zegt. ‘Mijn ogen?’ 

Hij zwaait een katoenen blinddoek voor haar neus. ‘Al 

je zintuigen hebben vrij spel, behalve je ogen. Dat maakt de 

verrassing groter.’ 

Zijn glimlach is puur. Ze knikt en draait zich met haar 

rug naar hem toe. De duisternis achter de witte doek beklemt 

haar. Het is als vroeger op de wc. Geen licht aan, de 

contouren van de wc pot vond ze blind. De koude tegels 

boden soms even verlichting, tot ze met haar handen nog een 

vetrol voelde en de volgende golf naar boven nodigde. 
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Met haar hand zoekt ze de zijne. Hij neemt haar mee, 

zoals hij dat bij Villa Augustus ook deed. Ze hoort muziek 

aanzwellen. Ze meent Robbie Williams, Superblind, te 

herkennen. Arnold houdt nu ook haar andere hand vast en 

begint deze op en neer te zwaaien. Ze voelt hoe hij cirkels 

draait met haar, Robbie Williams zit inmiddels op volle 

sterkte in haar hoofd. Elk gevoel van richting is ze kwijt, ze 

laat Arnold haar armen in de lucht heffen, zijn armen van 

achter om haar borst leggen, nog een pirouette draaien. 

Wanneer hij haar van de grond tilt, wil ze zich in zijn armen 

vleien. Dan voelt ze hoe een eeltige hand haar bij de pols 

pakt. Dat is Arnold niet. Het gilletje gaat verloren in de laatste 

tonen van de muziek. ‘Ik ben bij je,’ fluistert Arnold van 

achter in haar oor. ‘Til je voet maar op en zet een stap.’  

Ze gehoorzaamt, zoekt balans en legt haar gewicht 

uiteindelijk in de onbekende eelt. ‘Ik ben Gerben. Welkom.’ 

De wiebeling doet een boot vermoeden. De Lagoon? Hopelijk 

begeleidt een van de mannenhanden haar snel de kajuit in. 

‘Het hout kan vochtig zijn. Ga maar zitten.’ Een 

motortje wordt gestart. De tokkende slag van het water tegen 

de boot brengt de dood in beeld. Ze rukt de blinddoek van 

haar hoofd. Niks kajuit. Een open sloepje. 

‘Liefje, wat is er?’ 

Ze kruipt in zijn armen. Haar Arnold. Onzeker  

over waar hij haar naar toebrengt, is hij het enige baken in 

deze donkerte.  
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‘Jij hebt veel gefantaseerd over romantiek op de 

Lagoon. Geen bijzonderder begin van zo’n avond dan met een 

trance dance.’ 

Haar gevoel voor romantiek is een andere. Lief 

hebben betekent ook accepteren. ‘Waar voer je me naar toe?’ 

‘Laat me je verrassen. Het zal snel opdoemen.’ 

Ze probeert rustig en ontspannen te zitten.  

‘Daar.’Hij wijst. Zij kijkt. Een groot pand met een 

glazen gevel rijkelijk aangelicht vult een eiland.  

‘Welkom thuis.’ Een blik vol liefde. 

‘Thuis? Heb jij dit afgelopen week gekocht?’ 

‘Vijftien jaar geleden. Dit is mijn huis. Eerder was het 

te vroeg, nu wil ik dat het jouw thuis wordt. Verhuizen doen 

we nog wel een keer. Laten we nu hier gelukkig zijn.’ 

Ze kijkt om zich heen. De woning lijkt omgeven door water. 

‘Waarom nu wel?’ 

‘Doet het er toe? Laten we zeggen dat het klaar is voor 

een nieuwe vrouw.’ 

‘Ligt het op een landtong?’ 

‘Nee, dit is eiland De Rug. Wij zijn de enige bewoners.’ 

Omsloten door water. Alleen in bad kun je echt wegen 

hoeveel vet je hebt. Ze slikt. Vaste grond onder haar voeten is 

noodzakelijk. Wetende dat eilandgrond nooit echt vast voelt.  

Gerben meert behendig aan en stapt als eerste de kleine 

houten steiger op. Weer die hand vol eelt. Ze grijpt hem vast 

en gebaart naar haar koffer. Gerben knikt. ‘Maakt u zich geen 
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zorgen.’ Arnold is ook uitgestapt en wenkt haar naar de 

voordeur. Rozenblaadjes op het pad en in de grote hal. Zo 

kent ze hem weer. Bedeesd stapt ze de grote glazen deur 

door.  Op de vloer van de hal zware plavuizen, roodbruin 

getint. De hal hangt vol met jassen, de meeste dik,  onelegant 

en waterafstotend. Arnolds kasjmier wollen overjas die hij 

normaal bij hun afspraakjes draagt, ziet ze nergens. Ze 

registreert het maar zegt niets. 

‘En dit is de woonkamer.’ 

Het is zichtbaar dat hier geld heeft gehuisd. Ze schat 

minstens tien jaar geleden. De zware Chesterfield banken 

staan keurig in een zithoek die afgekaderd wordt door een 

Perzisch tapijt dat op klassieke plekken slijtage vertoont. 

Statige lampen met geplooide kappen bieden omlijsting. Ooit 

wit, nu crème, grauw. Een kunstboeket staat op een side 

table. Inmiddels zijn kunstbloemen niet meer van echt te 

onderscheiden, maar dit boeket draagt de signatuur van 

plastic.  

Een koude rilling verlaat haar lichaam. Niks 

bijzonders, veel vet heeft ze niet te verbranden. Maar ze voelt 

dat dit een andere rilling is. Is dit het huis van de Arnold die 

haar in Villa Augustus wees op moderne kunst en de 

verfijnde tafelschikking?  

‘Wat kan ik voor je inschenken? Rood? Prosecco?’ 

Arnold voelt zich hier zichtbaar wel thuis. 
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Ze verlangt hevig naar ongeoorloofde warme 

chocolademelk met slagroom. Bij voorkeur door haar oma 

geserveerd, die bij het indrukken van de spuitbus altijd net te 

lang doordrukte en dan ‘och, nu schiet oma uit’ zei. En 

aansluitend een paar laxeertabletten. Zoals ze ook altijd bij 

oma deed.  ‘Kopje thee misschien? Ik moet nog even 

opwarmen. Of nee, doe toch maar iets sterkers. Whisky, heb 

je dat?’ Dan maar goed dronken worden. 

Arnold is in zijn element, hij dartelt door zijn huis en 

dirigeert haar naar twee fauteuils. ‘Hier mag ik graag nog een 

slaapmutsje drinken.’ 

Ze gaat zitten en kijkt nog eens om zich heen. Door 

haar oogharen, in een wanhopige poging er iets van te 

maken. Geef het meer dan een nacht, geef hem een kans, 

spreekt ze zichzelf toe. Jouw kamer in Vianen zou hem ook de 

stuipen op het lijf jagen.   

Zodra Arnold verschijnt met haar whisky on the rocks 

opent ze het gesprek. Ze geeft hem een kans, maar mag wel 

vragen stellen. 

‘Bijzonder huis.’ 

‘Dank je! Ben blij te horen dat het je bevalt. Het is toch 

op een of andere manier spannend om de liefde van je leven 

mee te nemen naar de plek waar je vanaf dan samen gelukkig 

zult zijn. Een plek die tot voor dat moment van mij alleen 

was.’ Arnold ratelt, hij moet haar ongemak voelen. 
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‘Het is wel heel anders dan de plekken in de stad waar 

wij afspraken, de ultramoderne hotelkamers.’ 

Geen reactie.‘En hoe doe je dat met zaken, ga je elke 

keer heen en weer met dat bootje?’ Ze probeert het ongeloof 

in haar stem te temperen. 

‘Nee, soms slaap ik in een appartement in de 

binnenstad van Dordt...’  

‘Is dat dan niet een betere plek om samen te wonen?’ 

Het is eruit voordat ze het door heeft. Ze ziet de verbazing in 

zijn ogen. ‘Ja, niet dat dit niet heel groots is en zo, maar zo ver 

van de stad...’ De dame met de X5 in paarse suède laarzen 

schiet door haar hoofd. Dat is het leven wat ze wilde. 

‘Het appartement wisselt nog al eens, niks vast, 

afhankelijk van wat ik zelf als onroerend goed beschikbaar 

heb.’ 

Ze begrijpt het niet. De laatste te grote teug whisky 

gooit ze ongecontroleerd achterover. Dan maar tijd voor bed. 

‘Ik zou graag gaan slapen, de trance dance heeft me nogal 

uitgeput.’  

‘Je danste prachtig met dat geweldige figuur van je. 

Wat ben je toch een heerlijk mooie vrouw.’  

Ze probeert het compliment echt door te laten 

dringen en niet te denken aan de vijf kilo die haar her en der 

nog dwars zit. Hij voert haar mee de trap op. De slaapkamer 

heeft grote ramen. Als ze haar ogen aanspant, meent ze een 

glimp van het vasteland in het maanlicht te zien.  Vaste grond 
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binnen oogbereik en gesust door de alcohol vallen de zorgen 

van haar af. Ze vrijen, ze slapen.    

 

Toen Arnold verteld had over het speciale gevoel van 

je boot zien uit de woonkamer, had ze gedacht aan een huis 

in een straat van een mooie stad. Niet aan een weliswaar 

grote, maar gedateerde woning op eiland De Rug. Ook bij 

wakker worden vindt ze het moeilijk de schoonheid van De 

Rug te zien. Februari is in elk opzicht een nare maand, maar 

op De Rug laat de natuur zich van haar onaantrekkelijkste 

kant zien. Rond het huis ligt zwerfafval en puin. Plastic 

tuinstoelen nonchalant gestapeld tegen het kozijn, twee 

tuintafels waarvan het harde witte plastic op plaatsen is 

afgebroken en zomaar pijnlijk schrammen van tere huid kan 

voorzien.  Kruiwagens staan omgekeerd tegen bomen, plastic 

gekleurde bakken zonder functie op het pad.  

‘Ik neem aan dat jij een hulp voor de tuin hebt? Het is 

me nogal een klus.’  

Arnold mompelt wat over schippers en wijst  

vagelijk om zich heen. Ze vindt het moeilijk om door te 

dringen, snapt hij niet dat het voor haar bijna ondragelijk is 

hier? 

‘Zullen we in de stad lunchen? Misschien langs wat 

interieurzaken, dan kan ik mijn personal touch aan dit huis 

geven.’ 
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‘Ik vind het prima om in de stad af te spreken voor 

een snelle lunch, die interieurzaken mag je alleen doen.’ 

Bij daglicht is de Lagoon niet minder eng of instabiel. Ze voelt 

de spanning in haar lijf als ze haar voet van het steigertje 

optilt en met een been in het bootje stapt. Het voelt als fietsen 

met losse handen, langer dan een seconde durfde ze het nooit 

en door de abrupte beweging waarmee ze het stuur losliet, 

zwabberde ze onnodig. Gerben lijkt haar onzekerheid op te 

merken en pakt haar bij de elleboog. ‘Zo mevrouw, lekker 

geslapen?’ Binnen vierentwintig uur is ze niet alleen een huis 

rijker, maar ook een huisdwerg van bijna twee meter. Te 

vriend houden. ‘Zeker Gerben, jij ook?’ 

Een tegenvraag verwacht hij niet en antwoord geven 

doet hij niet. Het maakt haar weinig uit. Ze moet zich 

concentreren op de tocht naar het vasteland waarvan ze nu al 

voelt dat die beter te hebben is dan de omgekeerde route.  

Een grote kruiser die langzij komt veroorzaakt  

veel deining op het water. Dat type boot en drie maten groter 

had ze voor ogen gehad bij de Lagoon. Het soort boot dat 

onverstoorbaar door het water glijdt. De Lagoon waar zij in 

zitten raakt hevig ontstemd door de golfslag en Gerben moet 

stevig bijsturen. Nog een halve meter en dan is ze bij de kant. 

Ze durft niet naar het bruine water te kijken. Het komt haar 

halen, ze weet het zeker.  
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De stap aan wal is wiebelig maar prettig. Zonder 

Gerben nog aan te kijken loopt ze richting de geparkeerde 

auto’s. De Mercedes ziet ze niet.  

‘Waar is jouw auto?’ 

‘Daar’. Arnold wijst op een Fiat Punto. 

‘Oh.’ Ze realiseert zich dat ze nog maar weinig van 

hem weet. Hoewel ze veel afspraakjes hebben gehad zie je 

daarin weinig van iemands echte leven. ‘Je stadsauto?’ 

‘Zoiets...’ 

Nadat hij het portier voor haar heeft geopend, neemt 

ze plaats op de bijrijderstoel.   

‘Waarom heb je me eigenlijk nooit eerder mee 

genomen naar je huis? Voordat je me uitnodigde er te komen 

wonen? ’ 

Arnold haalt zijn schouders op. ‘Het huis heeft nog 

steeds Sylvia’s stempel. Zelf ben ik er niet aan toe gekomen 

om er iets aan te veranderen en ik vond het te confronterend 

om jou dat te tonen.’ 

Ach ja, Sylvia. Ze had hem er over horen spreken. 

Nooit met veel liefde overigens. ‘Hoezo confronterend? Ik 

weet toch dat jullie samen hebben gewoond?’  

‘Ach, ik weet niet. Misschien had ik gehoopt het 

opnieuw in te richten voordat ik je ernaar toe bracht. Maar 

het is er niet van gekomen.’  

‘Was de dood van Sylvia plotseling?’ Ze strijkt 

liefkozend met haar hand over zijn rechterarm. Nu ze weer 
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op het vasteland is voelt ze alle liefde die ze voor hem heeft in 

haar lijf stromen.     

‘Ik wist dat het ging gebeuren, vroeger of later. Van 

het moment zelf kan ik me weinig herinneren. Dat gaat toch 

als een roes aan je voorbij.’ 

‘Was ze ziek?’ 

‘Er waren dagen waarop het gezwel in haar kop alles 

overnam. Die dagen was ze niet te hebben, ze jengelde dan 

aan een stuk door. We moesten dan niet in elkaars buurt zijn.’ 

‘Maar had ze juist op die dagen niet heel veel pijn, en 

daarmee de behoefte aan liefde nabij?’ 

‘Nabij, prima, maar wel met een muur ertussen! Je 

hebt geen idee hoe dat mens te keer kon gaan. En altijd was 

ik de gebeten hond. Dreigementen waar de Taliban nerveus 

van zou worden.’  

Meike ziet hoe zijn neusvleugels zich open sperren. 

Arnold de draak die zijn vrouw vuur toe spuwt in een poging 

haar mond te snoeren. ‘En wanneer slonk dat gezwel dan 

weer?’ 

‘Daar was geen peil op te trekken. Haar laatste dag 

wist ik dat het over zou zijn. Dat het niet meer zou slinken, 

dat dit het einde was.’ 

‘Heeft ze veel pijn gehad?’ 

‘Hoe bedoel je, tijdens het sterven?’ 

‘Ja, tijdens, ervoor, gewoon.’ 
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‘Ik weet het niet, ze stierf met een gepijnigde blik in 

haar ogen, dat wel.’ 

Meike rilde. De Fiat Punto had geen stoelwarming. 

‘Getsie. Heb je haar een waardige begrafenis kunnen geven?’ 

‘Ze hield van het water. Ik heb haar aan het water 

gegeven.’ 

Hoort ze dit goed? Ligt de overleden vrouw van 

Arnold ergens op de bodem van het Wantij, het watertje waar 

zij elke dag over heen moet varen totdat ze Arnold overtuigd 

heeft van de noodzaak een ander huis te kopen?  Ze wist dat 

het water haar monsterlijk aankeek. 

‘Bah, Arnold. Dat meen je niet.’ 

‘Zeker wel. Rustig heb ik haar van de kant af het water 

in geduwd, omringd met rozenblaadjes. Ongeveer dezelfde 

die gisteren bij de entree op jou lagen te wachten.’ 

‘Hoelang is ze al dood, eigenlijk?’  

‘Zo, ik parkeer hier. Veel plezier met shoppen, hou het 

een beetje rustig, financieel.’ Meike denkt een knipoog te 

ontwaren, maar weet het niet zeker. Arnold lijkt niet van plan 

meer over de dood van zijn voormalige vrouw uit te willen 

weiden. Ze rilt opnieuw. 

‘... en dan zien we elkaar weer bij “Beekveld”?’ 

Beekveld is een van de wat meer gewone eetcafeetjes van 

Dordrecht.  

‘Geduwd?’ 
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‘Op een vlot, Hindoestaans verbrand. Prachtig. Nou, ik 

moet er vandoor.’ 

‘Werk ze.’ Ze geeft hem een kus op zijn mond, maar 

heeft moeite het beeld los te laten van Arnold die Sylvia het 

water in duwt.  

Een tik op haar billen na en dan is ze weer alleen. 

Alleen in het Dordrecht waar ze de meest waanzinnige 

voorstellingen van een luxe leven vol liefde had gehad. De 

liefde is er, de luxe is vergaan en waanzin heeft een heel 

nieuwe dimensie gekregen in het afgelopen kwartier.  

 

Het huis went, zeker nu ze voor ettelijke duizenden euro’s 

aan modern design naar binnen heeft gesleept. Arnold 

daarentegen lijkt in niets meer op de man die ze op het 

vasteland had leren liefhebben. Uren, hele dagdelen brengt 

Arnold in zijn tuin. Zij noemt het een woud van rommel. Een 

open vuur plek, een onafgebouwd hutje, verwaaide bomen en 

restanten van bloempotten. Ze heeft geen idee wat hij er doet, 

hij scharrelt er eindeloos rond en heeft geen oog voor haar.  

Zelf heeft ze nooit echt een hobby ontwikkeld. Altijd gehoopt 

op de man met het leven vol welvaart waar ze als een maatje 

34 in een catsuit naadloos in zou passen. Haar baan bij de 

kledingzaak heeft ze opgegeven met de verhuizing. Nu het 

sociale leven van Arnold blijkt te bestaan uit contact met 

Gerben en bomen, heeft ze daar wel eens spijt van. 
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Wanneer Arnold niet in zijn tuin is, zit hij op het 

water.  Nog zo’n hobby van hem die ze niet heeft zien 

aankomen. Altijd dat varen, dat doelloos varen. Gekleed in 

zware regenjassen en verschoten broeken. De Kasjmir-jas 

heeft ze nooit meer gezien in huis, de dure pakken waar hij in 

plachtte af te spreken ook niet.  

‘Waarom ga je niet eens langs bij het NME-centrum?’ 

‘Het wat?’ 

‘Het Natuur- en Milieu Educatiecentrum. Ze zoeken 

altijd vrijwilligers die kinderen iets over de natuur willen 

leren. Nu je hier woont en de Lagoon tot je beschikking hebt 

is dat een prachtig tijdverdrijf.’ 

Ze besluit niet direct te reageren op zijn voorstel 

maar het over een andere boeg te gooien. Als het leven met 

z’n tweeën dan misschien niet is wat ze gedroomd had, dan 

wellicht wel met een gezin?  ‘Zie mezelf liever hier met mijn 

eigen kinderen zitten. Dan heb ik mijn handen ook wel vol 

denk ik. Jij werkt hard in de stad en als je daar niet bent dan 

ben je wel in je tuin. Of op je boot.’  

‘Eigen kinderen. Meervoud nog wel. Jij loopt wel hard 

van stapel.’ 

Het valt haar mee, zijn reactie. Het is geen nee. ‘Zie jij 

het voor je, een kindje van jou en mij?’ 

Hij glimlacht. Het is een dunne lach. De lach die hij 

ook voor zijn klanten gebruikt, vermoedt ze. De lach die niets 

zegt over wat hij echt denkt en voelt.  



55 
 

‘Ik meen het. Ik zou graag kinderen in dit huis zien. En 

ik denk dat wij er gelukkig van zouden worden.’ 

‘Hoe kun je op deze plek niet gelukkig zijn? kijk naar 

het water, wat meer heb je nodig?’ 

Ze voelt hoe hij haar bij de hand pakt en mee naar de 

gang neemt. ‘Doe je jas aan. Muts op, het kan nog fris zijn eind 

maart.’  

Ze doet gedwee wat hij zegt maar voelt de onrust in 

haar buik. Zo sprak de zwemleraar haar ook toe, al die jaren 

geleden. Ze had hem gevolgd, het water in. Hij had haar niet 

leren zwemmen, maar opgedragen te voelen. Aan al die 

dingen die in het water nog groter leken dan ze in het echt 

waren. Toen ze had geweigerd, niet snel genoeg gedaan had 

wat hij wilde, had hij de zwemklotsen van haar middel 

losgemaakt. Een snelle beweging, meer was er niet nodig 

geweest om haar naar de bodem te laten zakken. Was ze er 

maar blijven liggen.  

‘Waar neem je me mee naar toe?’ 

‘Wat ben je toch slecht van vertrouwen.’ 

‘Ik ben geen waterrat, dat zul je toch gemerkt 

hebben.’ 

‘Geen zorgen, we gaan niet zwemmen.’ 

Hij loodst haar behoedzaam door zijn tuin. Via een 

modderig pad komen ze bij de oever van het riviertje. Takken 

zijn tot een brede hoop gestapeld, eerst horizontaal naast 

elkaar en daarop een stapel verticaal.  
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‘Je zou denken dat alleen de mens dit soort bankjes 

kan bouwen, niet?’ 

Ze heeft er nog geen seconde gedachten aan verspild 

wie of wat die takkenbos gecreëerd heeft. Het kan haar ook 

niets schelen, ze is nog steeds onrustig over de reden van dit 

bezoek aan de waterkant.  

‘Het is ongelofelijk maar waar, maar de bevers 

hebben het grootste deel van deze burcht gebouwd. Toen ik 

‘m hier ontdekte, voelde het alsof ze hem voor mij hadden 

gebouwd. Ik heb ‘m wat herschoven zodat het net een bankje 

is. Ik nodig je graag uit met mij hier te zitten en over het 

water te kijken. Ik doe het graag. Het geeft me focus. Met mijn 

voeten in het water word ik licht en zou ik zo het water in 

kunnen glijden.’ 

‘Alleen toch in de zomer denk ik.’ 

‘Wat heeft dat nou met seizoenen te maken?’ 

Ze kijkt hem verbaasd aan. ‘Alleen maar alles! Je laat 

je toch niet midden in de winter in het ijskoude water 

glijden?’ 

‘Wel lekker rustig.’ 

‘Wat? Ben jij gek aan het worden of zo?’ Ze kan het 

niet meer onderdrukken.  

‘Grapje. Kom schat, ik heb een goede fles wijn bij me, 

hieronder bewaar ik altijd wat plastic bekertjes, en dan 

praten we over het goede leven aan de waterkant.’ 
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Ze ziet hoe hij onder het takkenbankje een plastic zak 

vandaan trekt en daar twee bekertjes uitvist. ‘Maar serieus 

Arnold, die kinderen?’ 

Ze ziet hem slechts afwezig knikken. Ze hoopt dat hij er wel 

bij is met zijn hoofd. 

‘Die wil ik echt. Tenzij we naar de stad verhuizen. 

Echt, midden in het centrum. Dan zou ik zonder kunnen. 

Maar hier, op de Rug, hier wil ik niet alleen zijn hele dagen. 

Hier wil ik kinderen.’  

Opeens is daar een vlammende blik. ‘Het is niet waar 

hè?’ 

‘Wat, dat ik kinderen wil? Dat ik liever in de stad zou 

wonen? Dat is allemaal wel waar hoor. En ik verbaas mezelf 

dat ik het je durf te zeggen. Het zal de werking van de 

beverburcht wel zijn, zoals jij het zegt. Je gaat zitten en weet 

wat je wilt.’ 

‘Hou op met praten. Het gezwel in je kop wordt er 

groter van, ik heb het bij Sylvia ook gezien. Hoe meer ze 

sprak, des te groter de waanzin werd in haar hoofd. Wie had 

dat kunnen denken, dat ik twee keer een vrouw zou treffen 

met een gezwel.’ 

Meike ziet hoe hij onderuit zakt. Zijn voeten raken het 

water zonder een rimpeling te veroorzaken. ‘Misschien ben ik 

het. Zit het virus in mij, ben ik de drager.’ 
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Ze heeft geen idee waar hij het over heeft. ‘Gezwel? Ik 

ben niet kerngezond, dat zal je mij niet horen zeggen, maar 

met mijn hoofd is niets mis hoor!’ 

‘Jengel, jengel, jengel. Over de stad, de kinderen, de 

wensen, de willens. Niet in staat tot stilte aan de waterkant. 

Niet in staat tot innerlijke verstilling. ik wist dat het een fout 

was, jou op de Rug, geen vrouw doet hier wat ze moet doen. 

Stil zijn. Zijn zonder woorden, zonder geluid. Sylvia, jij, de 

anderen, ze hebben allemaal dezelfde zwakte getoond. Ik had 

je... ’ 

‘De anderen? Welke anderen? Je deed alsof hier sinds 

de dood van Sylvia geen vrouw meer is geweest! Hoeveel 

vrouwen hebben in dat bed geslapen?’ Nu is het haar beurt 

om te vlammen. ‘Pure liefde ontmoeten op het net? Vuile 

leugenaar. Je hebt je Mercedes ingezet om vrouwen te lokken 

naar je enge donkere huis. En als ze je niet bevielen, wat heb 

je met ze gedaan? Per kerende post terug in de boot van 

Gerben? In het water geduwd?’ 

‘Stel je niet aan. Misschien moet jij gewoon in de boot 

stappen en nooit weer keren. Misschien dat dat gezwel dan 

slinkt. Ik had bij Sylvia ook goede hoop. Maar daar was er 

geen soelaas, behalve de koude van het water. Ze hield 

opeens op met jengelen. Een minuut of twee meer zal het niet 

geweest zijn. Toen was er weer de stilte. De stilte waar ik van 

hou.’ 
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‘Jij bent gek weet je dat? Vanaf het moment van de 

trancedance heb ik een raar gevoel gehad. Alsof er iets niet 

klopte. Alsof dit niet de Arnold Bolder waarvan ik mijzelf had 

voorgenomen hem lief te hebben. Maar nu weet ik het zeker. 

Jij bent de degene met een gezwel, niet Sylvia, niet ik, geen 

enkele andere...’ Ze krijgt de kans niet haar zin af te maken. 

Ze voelt de harde hand van Arnold om haar dunne 

bovenarmen. 

‘Jekkerdejekkerdejek. Kop houden nu.’  

Hij sleurt haar mee terug over het moerassige pad, richting 

steiger.   

De Lagoon ligt er vredig bij. Gerben is vast  

ergens in het bijhuis. Ruw duwt hij haar de boot in. ‘Dat 

geëmmer over bang voor water is zo voorbij. Bang of niet, je 

gaat het voelen.’   

Wat bezielt hem? Ze denkt aan zijn opmerking over 

de dood van Sylvia, over het water en weet dat het mis is. Zijn 

ogen, de strakke streep die zijn mond nu is, de woeste 

beweging waarmee hij de motor van de boot aanzwengelt. 

Het geluid doet Gerben uit zijn huisje komen. Gerben! Nooit is 

ze blijer geweest hem op de aanlegsteiger te zien staan. 

‘Gerben! Hel...’ De laatste letters van redding blijven in haar 

keel hangen. Arnold heeft haar bij haar middenrif gepakt 

waardoor ze alle lucht in haar lijf nodig heeft om te blijven 

ademen.   
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‘Ik breng Meike even naar het vasteland. Ze gaat een 

paar nachtjes bij haar ouders logeren, en ik wil in alle rust 

afscheid van haar kunnen nemen. Je kent me Gerben, liever 

geen pottenkijkers als ik afscheid neem van mijn vrouw.’ Zijn 

schalkse lach werkt bij goedzak Gerben. Ze probeert nog 

wanhopig met haar mimiek wat te tonen.  

‘Mevrouw heeft er ook zin in.’ Een knipoog van 

Gerben naar Arnold.  

Arnold gromt nog wat en draait de boot met een ruk 

het Wantij op.  

Ze valt bijna. Wanneer ze steun zoekt om te gaan 

verzitten voelt ze naast haar voeten op de bodem van de boot 

een pikhouweel. Gerben is uit beeld verdwenen, er is geen 

reden om te wachten op haar eigen dood. Oog om oog, tand 

om tand. Ze weet niet precies wat het betekent maar voelt 

wel dat het er nu om spant. Of hij of zij gaat er aan. Voor ze 

het zelf weet heeft ze het pikhouweel in haar rechterhand. Ze 

haalt ongecontroleerd uit. Onverwacht raak! Pats, op zijn 

slaap. Zijn hand schiet los van de motor, hij verliest 

bewustzijn. Meike schrikt van zichzelf. Ze klemt het roer 

tussen haar dunne benen en houdt zo koers. Vervolgens pakt 

ze het houweel nog een keer op en tilt het achter haar hoofd.  

Deze is voor alle leugens! Het houweel raakt tussen zijn ogen. 

Ze wrikte het los en tilt het opnieuw achter haar hoofd. Deze 

is voor Sylvia. Opnieuw tilt ze het op. Deze is voor alle mannen, 

ze zijn niet te vertrouwen. Nu krijgt ze de swing te pakken. 
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Deze is voor het mode imperium in Milaan. Ook leugenaars, 

niet te vertrouwen! Deze voor mijn ouders die niet in me 

geloofden, deze voor elke keer dat ik gekotst heb, voor niets, 

voor elke laxeerpil, voor... Ze blijft slaan tot ze niet meer kan. 

De boot draait in cirkels, het koers houden is moeilijker dan 

ze had gedacht. Vertwijfeld kijkt ze om zich heen. Geen idee 

waar ze is, geen idee wat nu. 

Arnold houdt van water, zij haat het. Arnold zei van 

haar te houden, zij haat het woord houden van. Met alle 

kracht die ze in haar dunne armen heeft sleurt ze Arnold naar 

de rand van boot. Heel langzaam, hevig zwetend, weet ze hem 

over de rand te tillen. Ze blijft behoedzaam, zodat het bootje 

niet omslaat en zij met hem alsnog het duel in de diepte moet 

voeren. Ook al kan ze zich niet voorstellen dat hij niet dood is.  

‘Ik geef je terug aan je geliefde water. Klootzak.’ Het water 

klotst hevig, haar bootje deint stevig, wanneer hij onder 

water verdwijnt. Ze zet de motor uit. 

Uitgeput vleit ze zichzelf op de bodem van de boot en 

droomt van warme chocolademelk met slagroom. Zonder 

laxeermiddelen.   
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Losgeknipt 

 

Ze wilden het vieren. Mijn “mam, dat is niet nodig, iedereen 

heeft het al zo druk” had niet geholpen. Mijn zus had het een 

mooi moment gevonden om als familie weer eens bij elkaar 

te komen. Dus huurden mijn ouders op haar instructie een 

huisje op het eiland Tiengemeten, onder de rook van 

Rotterdam.  

 

Mijn vader keek me liefdevol aan toen hij het glas hief. ‘Op 

onze Annelene, die er in is geslaagd om als jongste 

Nederlandse vrouw ooit ambassadeur te worden. Laten we er 

op drinken.’ Hij keek de kring rond. Mijn moeder zat aan de 

spa blauw, mijn zus dronk een witte wijn met ijs, mijn zwager 

een Wieckse Witte en ik miste mijn vriend. Ik knikte naar 

mijn vader. Zijn woorden waren lief bedoeld. ‘Dank je wel. 

Wat kan ik zeggen, het is gewoon zo gelopen. Ik vind dit 

weekend lief geregeld, maar blijf het jammer vinden dat Mark 

er niet bij kan zijn.’ Het weekend dat geboekt was, was 

midden in de drukste periode voor mijn vriends’ bedrijf 

gevallen. Hij had niet lang geaarzeld. ‘Ik heb het echt te druk 

om daar drie dagen te gaan zitten, zonder email of internet. 

En als we daar nu een weekend met z’n tweetjes zouden 

zitten, prima. Lekker veel vrijen en uitslapen. Maar met jouw 

hele familie? Dank je de koekoek.’ Mijn moeder fronste toen 

ze de naam van Mark hoorde. ‘Het was toch wat geweest als 
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jij nog met Paul was op dit moment, hè? Zou dat niet geweldig 

zijn?’ Mijn moeder was de verbroken relatie met mijn ex Paul 

nooit te boven gekomen.  

Ik besloot niet te reageren.  

‘Je weet wat ons cadeau is, niet?’ Opnieuw keek mijn 

vader mij liefdevol aan. ‘Koop er zelf maar iets leuks van.’  

Ik kon me niet heugen dat ik een echt fysiek cadeau van mijn 

ouders had gekregen. Ik kreeg altijd geld. Om zelf iets leuks 

van te kopen. “Laat het niet verdwijnen in de huishoudpot!” 

was een inmiddels klassieke zin. Elke verjaardag verdween in 

de boodschappen van de week erop.  

Ik kon het nog steeds niet nalaten teleurgesteld te 

zijn. Nota bene had ik zelf de nieuwe Opzij gekocht, waarin 

een overzicht stond van alle Nederlandse vrouwen die als 

eerste iets bereikt hadden. En als ze de Opzij te links vonden, 

dan was ik zelfs blij geweest met de Linda, die mijn zus altijd 

las. Ze wisten dat ik van lezen hield. Ik had mezelf al jaren 

geleden voorgenomen het met mijn kinderen anders te doen. 

Ik zou dat nooit kunnen laten zien, kinderen wilden in mijn 

lijf niet hechten. 

‘Nou dank je wel,’ zei ik opnieuw zo oprecht mogelijk. 

‘Ik zal er iets moois van kopen.’  

 

‘Laten we nog even gaan wandelen voordat het donker 

wordt. De lucht is hier zo prachtig.’ Mijn moeder spoorde ons 

aan om naar buiten te gaan. Ze had gelijk. Het eiland was 
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geheel over gelaten aan de natuur. Geen ruimtelijke 

ordeningsprincipes, geen mensenhanden. Plas en dras 

wisselden af met weiland. Futen, eenden, reigers maar ook 

Schotse Hooglanders voelden zich er thuis. Mijn vader liep 

met mijn zwager voorop, gevolgd door mijn moeder met mijn 

zus. De kinderen renden over en weer. Ik sloot de rij. Op 

enige afstand. Ik probeerde mij voor te stellen hoe het zou 

zijn om blind te zijn en de spiegeling van de witte wattenwolk 

niet in het water te kunnen zien. Hoe zou je zo’n foto-eiland 

dan wel beleven? Juist toen ik mijn ogen bij wijze van proef 

even dicht had, hoorde ik een hoog, uit de verte opkomend 

geschreeuw. Mijn vader had het ook gehoord. Hij was een 

voetbal fan: ‘Feyenoord zal wel gescoord hebben.’ Ik opende 

mijn ogen en keek in de richting waarvan we dachten dat het 

kabaal kwam. Feyenoord had niet gescoord. Een zwerm 

spreeuwen had besloten zich te verplaatsen.  

Ik glimlachte om mijn vaders opmerking. Ik versnelde 

mijn pas en sloot aan bij mijn moeder en zus. ‘Annelene, pas 

je op, door zo te rennen krijg ik dadelijk allemaal spatten op 

mijn nieuwe broek.’ Als diplomaat had ik geleerd om mijn 

neiging om meteen te reageren professioneel te 

onderdrukken. Ik slikte dan ook “wie doet er nu een nieuwe 

broek aan naar een watereiland” in. Mijn zus was altijd en 

overal goed gekleed en uiterst verzorgd. Mark maakte 

inmiddels graag grappen over haar kleding. “Ben benieuwd 
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welke modeshow je zus vandaag weer gaat lopen”. Soms kon 

ik er om lachen. Soms moest ik er bijna van huilen. 

‘Sorry zussie.’ Een verontschuldiging leek me hoe dan 

ook slim. ‘Denk jij ook wel eens aan de vrijheid die de vogels 

hier moeten voelen?’ Ik keek haar vragend aan. Zij haalde 

haar schouders op. ‘Het lijkt me niks. Koud, eenzaam, 

doelloos.’ Ik had geleerd dat als je echt iets van iemand te 

weten wilde komen, het zaak was om snel op vragen in te 

haken. ´Wat vind je zo erg aan doelloos?’  

‘Ach gewoon. Ik ben blij dat ik een baan en kinderen 

heb. Duidelijke taken waar ik voor aan de lat sta. Vooral mijn 

kinderen geven me een duidelijk doel in mijn leven.’  

Mijn moeder knikte instemmend en nam het woord. 

‘Ik vond werken vroeger best leuk, maar er gaat niets boven 

kinderen. Echt niet Annelene. En ik weet dat je nu gaat 

zeggen dat het gewoon niet wil lukken bij jullie, maar dat 

vind ik onzin. Volgens mij is het gewoon psychisch. Maar 

goed, ik denk dat het hoe dan ook beter is dat jij en Mark 

samen geen kind krijgen.’ Mijn moeder was een soort 

achtbaan. Ze had een enorme aanloop nodig voordat ze de 

moed had om te zeggen wat ze op haar hart had. Maar zodra 

ze al haar moed naar boven had getakeld en het één keer 

gezegd had, verviel ze continue in loupes van herhaling. Dit 

verhaal had ik ook al een keer of tien gehoord sinds haar 

openbaring tijdens kerst.  

Ik had er geen zin in.  ‘Ik ren even naar papa.’ 
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De volgende ochtend werd ik vroeg wakker. Ik keek de kamer 

rond. Zoals gewoonlijk was aan mij als laatste een kamer 

toebedeeld. Terwijl dit toch zogenaamd mijn feestweekend 

zou zijn. Twee losse bedden en een bijgezet kinderbed met 

spijlen. Ik gooide mijn enorme badhanddoek over de randen 

van het spijlenbed zodat de contouren minder scherp 

werden. Het kon nu ook gewoon een kast zijn. Ik had geen zin 

in de dag. Ik wilde lekker met Mark zijn. Ik vermande mijzelf. 

Eén dag. Wat was nu een dag op een mensenleven. We 

zouden vanavond gaan eten in het ene restaurant dat het 

eiland rijk was. Dan morgenvroeg de spullen pakken en met 

de pont van uiterlijk twaalf uur terug naar het vasteland. Al 

met al nog 28 uur te gaan. Eigenlijk was het te bizar voor 

woorden. Ik had totaal geen zin gehad in dit weekend, mijn 

geliefde had niet meegekund, ik telde de uren tot het voorbij 

was, en toch was ik meegegaan. Was het de angst om teleur te 

stellen, en was ik daar met mijn zevenendertig jaar niet wat 

te oud voor? Of was het de hoop dat het deze keer anders zou 

zijn, het nu eens echt ergens over zou gaan? Doorgewinterd 

in de trage processen van de diplomatie, de beperkte en vaak 

oppervlakkige resultaten, leek ik in mijn prive leven 

krampachtig te hopen op snelle veranderingen en immense 

diepgang.   
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Fris gedoucht zette ik me aan de ontbijttafel. Mijn moeder 

glimlachte naar me. Je kon aan haar zien dat ze het fijn vond 

haar kinderen om zich heen te hebben. Toen haar ogen van 

mijn licht opgemaakte gezicht naar mijn camobroek ging, 

wist ik wat er ging komen. ´Ja mam, voor vanavond heb ik 

andere kleren bij mij.´ Het was raar hoe ik in mijn werk in 

staat was volledig gecontroleerd op vervelende opmerkingen 

diplomatiek te reageren en in dit gezin elk verkeerd woord 

mijn stekels recht overeind zette.   

Het ontbijt voltrok zich zoals de ontbijten in huize 

Schepers zich al jaren voltrokken. We plachten lang aan tafel 

te zitten. In de ogen van mijn familie hadden we dan goede 

gesprekken. In mijn beleving waren alle ingrediënten 

aanwezig, maar werd er niets moois mee gedaan.  

´Oh Annelene, ik wilde je nog even laten weten dat we 

gisteren, toen jij al naar bed was, besloten hebben om niet 

vanavond pas naar dat restaurant te gaan, maar er uitgebreid 

te gaan lunchen. Vond je zus toch makkelijker voor de 

kinderen. We vertrekken rond het middaguur hier.´  

Op mijn werk haalde niemand het in zijn hoofd 

plannen fundamenteel te veranderen zonder mij te 

raadplegen. Hier bleef ik eeuwig kind. Ik keek om mij heen. 

De tafel was inmiddels verlaten. Mijn vader was achter de 

krant verdwenen, mijn zus was bezig de kinderen aan de 

duplo te zetten, mijn zwager zat in een vakblad en mijn 

moeder deed wat moeders doen. De tafel afruimen.  
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Het restaurant heette Het Hitserse gat, naar het water dat 

zich tussen het eiland Tiengemeten en het vasteland van Zuid 

Beijerland bevond. Ik bedacht dat een copieuze lunch een 

vroege nacht wellicht rechtvaardigde. Dat scheelde toch weer 

een uur of twee ongewenste conversatie en ik besloot mijn 

beste beentje voor te zetten. Met een glimlach trad ik de ober 

tegemoet. Een gezette dertiger met een bleek, licht glimmend 

gezicht, probeerde ons te laten geloven dat we De Librije in 

Zwolle waren binnengetreden. Waarschijnlijk waren we de 

eerste en enige gasten die dag, dat weekend of misschien wel 

dat seizoen, en hij leek vastbesloten er een toplunch van te 

maken. 

Hij bracht ons naar een rechthoekige tafel met zes 

stoelen, midden in de zaak. Hij was nog in de weer met twee 

kinderstoelen, toen mijn vader aangaf dat we konden gaan 

zitten. Mijn vader liep om de tafel heen en nam plaats aan het 

lange gedeelte op de meest rechter stoel. Mijn moeder ging 

gewoontegetrouw tegenover hem zitten. Mijn zus nam plaats 

naast mijn moeder. En op het moment dat ik naast mijn vader 

wilde gaan zitten, zag ik dat mijn zwager zijn jasje al over de 

stoel had gehangen. Ondertussen was hij druk doende de 

kinderstoelen zo te manoeuvreren dat zijn vrouw hen kon 

helpen tijdens de lunch. Voor mij bleef een plek aan het 

andere hoofd over. Ver van de volwassenen.  
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‘Ik wil graag de soep vooraf en dan de biefstuk.’ Mijn vader 

was er snel uit. Hij verdiepte zich in een wijnkaart waarvan 

hij al gauw luidruchtig liet merken dat die weinig voorstelde. 

Hij koos de duurste fles. ‘Voor mij graag twee keer een 

voorgerechtje. Eerst de slakken en dan de salade.’ Mijn 

moeder was geen grote eter. De ober herhaalde haar 

bestelling: ‘Dus voor mevrouw eenmaal de slakken en dan 

een grote maaltijdsalade. Wilt u daar frietjes bij?’  

Mijn zus schudde driftig haar hoofd. ‘Nee, mijn 

moeder zei dat ze twee keer een voorgerechtje wilde. Dus 

geen grote maaltijdsalade, maar een kleine. Voor mij 

overigens hetzelfde, maar dan wel met frietjes. En heeft u 

voor de kinderen een kindermenuutje?’ Mijn neefjes waren 

met hun al klaarliggende lepels een concert op hun houten 

kinderstoelen begonnen. Niemand leek het nodig te vinden 

hen te corrigeren. Mijn zwager bestelde de carpaccio en de 

biefstuk. Ik zag hoe de ober zich uiteindelijk naar mij 

wendde. ´Ja ik wil ook graag iets bestellen´ beet ik hem nors 

toe. ‘Voor mij het trio van vis en dan de lam. Graag rare tot 

rosé, vooral niet te doorbakken.’ Mijn vader boog zijn hoofd 

om zijn schoonzoon heen zodat hij mij kon zien. ‘Lekker eten 

meis. Het is tenslotte jouw feestmaal.’  

Nadat de bestelling was opgenomen, hees mijn zus de 

kinderen uit de kinderstoelen. ‘Jullie mogen even rondkijken, 

maar pas op dat je niks stuk maakt.’ Ze waren drie en vier. 
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Nog voordat hun moeder haar zin had afgemaakt, hoorde ik 

ze gillen ‘nee jij bent ‘m!’  

‘Willen jullie mij even excuseren? Ik moet naar de 

WC.’  

‘Het toilet? Natuurlijk mag dat.’ Mijn moeder knikte 

naar me en vervolgde het gesprek met mijn zus. Ik had er 

maar flarden van opgevangen, maar zoals vaker ging het over 

iemand die ze kende die weer iemand kende die in contact 

was gekomen met justitie. En nu moest mijn zus als advocaat 

toch eens uitleggen hoe het allemaal zo ver gekomen was in 

Nederland dat deze mevrouw die ze daarmee zelf eigenlijk 

via via kende zo onjuist behandeld was.  

 

Op weg naar de WC kwam ik langs een aquarium. De bak was 

zeshoekig en in het midden bevond zich het 

zuiveringsmechanisme. Het aquarium was aan de bovenkant 

open. Alleen het zuiveringsmechanisme was afgedekt met 

een plaat waarop een grote vaas met bloemen stond. Een 

overdadig boeket in wit en fuchsia roze. Ik hield van grote 

boeketten. Ik boog naar de vaas om de bloemen te ruiken. 

Nepperds. Ik had geen vis in het aquarium kunnen 

ontdekken, maar zag terwijl ik er boven hing, dat in een hoek 

van de bak zich zeven kreeften schuil hielden. Zes dicht tegen 

elkaar aan, gecentreerd rond het middenconsole van de 

zuivering, vrijwel verdoofd. Eentje druk scharrelend tegen 

het glas van de buitenkant. Net als in de film Nemo dacht hij 
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waarschijnlijk dat er iets te ontsnappen viel. Z’n scharen 

waren met rode tape vastgebonden. Ik ben geen 

dierenvriend, maar voelde me op een rare manier verwant 

met dit beest. Welk een tegenstelling tot de futen en vogels 

die ik eerder vandaag in de vrijste natuur had gezien. Ik 

besloot mijn kreeft te helpen. Niet alleen leek het me zinvol 

wanneer hij een stevige klap zou toebrengen aan zijn 

soortgenoten, ook had hij recht op water dat geen 

begrenzingen kende.  

Aan de bar sloeg ik mijn eerste slag. Ik keek de ober 

vriendelijk aan, knipperde eens met mijn stevig opgemaakte 

ogen en vroeg hulpeloos:  ‘Er zit een scheurtje aan mijn nagel. 

Zo vervelend. Heeft u misschien een schaartje voor mij?’ Het 

leek me slim iets te nemen waar hij geen nee op kon zeggen, 

maar waarvan hij ook niet kon aanbieden het voor mij te 

doen. Nagels knippen van een vreemde is iets al te intiems. 

De ober glimlachte terug, waarschijnlijk blij dat ik een 

normale toon tegen hem aansloeg. ‘Natuurlijk mevrouw, dat 

heb ik zeker. Kijkt u eens, alstublieft.’ 

Ik dankte hem vriendelijk en liep richting WC. Plassen 

hoefde ik inmiddels niet meer. Wel vond ik een 

achteruitgang. Altijd goed om te weten in geval van nood. Ik 

waste mijn handen, hield de schaar in mijn rechterhand, 

duim al in de ene opening, wijsvinger in de andere. Klaar 

voor twee snelle knipjes. Ik stroopte de mouwen van mijn 

zwarte trui goed hoog op. Mijn inschatting was dat ik tot 
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halverwege mijn biceps in het water zou moeten om mijn 

kreeft te kunnen oppakken. Ik liep rustig naar het aquarium.  

‘Annele, Annele’ mijn jongste neefje had nog moeite 

mijn naam uit te spreken, ‘Kijk, kijk!’ Hij stond met zijn kleine 

neusje tegen het glas van het aquarium gedrukt. ‘Zielig he?’ 

Hij keek me met grote ogen aan. Ik had nog net op tijd de 

schaar in mijn rechtermouw kunnen verbergen.  

‘Je hebt helemaal gelijk vriendje. Ik vind het ook super 

zielig. Maar weet je, volgens mij komt de meneer met de 

frietjes er zo aan, dus ga maar gauw bij mama aan tafel 

zitten.’ De leeftijd deed er eigenlijk niet veel toe. Ook mijn 

vader reageerde nog steeds op het magische woord “frietjes”. 

Mijn neefje wist niet hoe snel hij in zijn kinderstoel aan tafel 

moest komen.   

Ik hengelde de schaar weer uit mijn mouw en dook 

met mijn linkerarm het water in. De beweging was zo zuiver 

en snel, dat de overige zes nauwelijks merkten dat hun 

bewegelijke familielid uit het water werd getild. Met een 

doortastendheid die een diplomaat in de regel vreemd is, 

knipte ik de rode tape in stukken. Mijn kreeft begon meteen 

woest met zijn scharen te knippen. “Goed zo jochie” dacht ik 

grinnikend, en ik zette hem vlug terug in het aquarium. Toen 

ik zag dat hij zich aanvallend naar zijn soortgenoten bewoog, 

voegde ik me bij mijn familie.  
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De ober bracht keurig volgens de regels de voorgerechten. 

Eerst mijn moeder, vervolgens mijn zus, toen ik en daarna de 

mannen. ‘Speechen hebben we gisteren bij aankomst in het 

huisje al gedaan, dus dat doen we hier vandaag maar niet 

meer. Eet lekker allemaal.’ Mijn vader hief het glas. Iedereen 

begon te eten. Mijn moeder was vooral druk met haar 

kleinkinderen, mijn vader, zus en zwager zaten in een 

gesprek over een programma dat ze op TV hadden gezien. Ik 

zuchtte diep en sloot even mijn ogen. Ik bedacht me hoe het 

zou zijn als ik ze eens de waarheid zou vertellen. De waarheid 

over hen en mij. Over hoe als het ze ultimo niet om henzelf 

maar nu eens om mij zou gaan, ze het nooit in hun hoofd 

zouden hebben gehaald een weekend te kiezen waarin Mark 

niet aanwezig kon zijn. En ze het ook nooit in hun hoofd 

zouden halen mij een kamer te geven met een kinderbed erin. 

En als ze enig respect zouden hebben voor de verhoudingen 

in een ouderlijk gezin, ze ervoor zouden zorgen dat ze hun 

dochter tijdens het diner naast hen zou zitten en niet ver weg 

aan het ander eind van de tafel. Ik zag het voor me hoe ik op 

zou staan na de woorden van mij vader dat er vanavond niet 

gespeecht zou worden. Ik zag hoe ik toch het woord zou 

nemen en vervolgens zou zeggen wat ik te zeggen had. Ik zag 

de verbaasde, nee de geschokte, blikken. Ik hoorde het weg 

relativeren en hoe ze er over heen praatten. Met enige pijn in 

mijn hart zag ik mijn vader. Meisjes en hun papa’s, ze bleven 

een zwak houden voor elkaar.  
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Ik zag het allemaal gebeuren en opende mijn ogen. 

Iedereen was nog druk met zijn voorgerecht. Ik legde mijn 

bestek neer en stond op van tafel. Ik mompelde een 

onverstaanbaar “sorry”, schopte bij het weglopen van de tafel 

lichtjes tegen de achterpoten van mijn zwagers stoel, 

waardoor ze even wiebelden en liep rustig naar het 

aquarium. Als mijn familie al nadacht over mijn handelen, 

dan zouden ze hooguit denken aan een tweede toilet bezoek. 

In het aquarium zag ik dat mijn kreeft succesvol geopereerd 

had. Zijn soortgenoten lagen er verslagen bij. Ik stroopte 

opnieuw mijn mouw omhoog en viste mijn kreeft uit het 

water. Ongezien liep ik achterlangs het restaurant uit. 

 

Eenmaal buiten keek ik eens goed om mij heen. Wat was het 

hier bijzonder mooi. De lucht had zich in twee helften 

verdeeld. De ene helft, precies boven het restaurant, was 

donker en onheilspellend. Aansluitend gingen de wolken 

open en openbaarde zich een helblauwe lucht met soms een 

voorzichtige zonnestraal. Ik hield mijn kreeft goed vast en 

liep de kant van de zon op. Ik besloot dwars door het weiland 

te lopen, op zoek naar de ultieme plek om mijn kreeft zijn zo 

verdiende vrijheid terug te geven. Gelukkig was ik zo wijs 

geweest om weliswaar een mooie trui en mijn zwart leren 

broek aan te trekken, maar daaronder stevige laarzen te 

dragen. Regelmatig zakte ik tot enkelniveau weg in de 
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modder. Mijn kreeft hield ik zo nu en dan even in het water. 

Dan kon hij vast wennen aan zijn nieuwe habitat.  

Het was wonderlijk te zien hoe de verschillende 

dieren dit eiland deelden en elkaar daarmee dulden. Een 

grote groep zwart witte vogels- als ik niet beter zou weten 

zou ik denken dat het een kudde mini pinguïns waren- stond 

vreedzaam in de wei met een handvol Schotse Hooglanders. 

Een torenvalk bad op nog geen halve meter afstand van een 

wegsprintende haas. Mijn kreeft zou hier perfect tussen 

passen. Leven bij soortgenoten was geen garantie voor geluk.  

 

Toen ik alleen nog maar de wind rond mijn hoofd hoorde 

waaien en me verder geheel voelde opgenomen in deze 

nieuwe wereld, zag ik een Schotse Hooglander staan. Geen 

soortgenoot te bekennen. Hij stond bij een kleine poel en leek 

erover te waken met heel zijn gewicht. Voorzichtig deed ik 

enkele stappen in zijn richting. Ik hoopte dat mijn camel-

kleurige jas vertrouwenwekkend zou overkomen op het 

beest. Hij maakte geen aanstalten. Noch om te vertrekken, 

noch om me aan te vallen. Behoedzaam kwam ik nog wat 

dichterbij en plaatste mijn kreeft in de poel. “Vaar wel. Maak 

er iets moois van.” 

 

Ik liep terug naar het huisje om mijn spullen te 

verzamelen en met de eerst volgende pont de oversteek naar 

het vaste land te maken. Die van vier uur kon ik net nog 
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redden. Ik pakte mijn mobiel om Mark te sms’en dat ik wat 

vroeger thuis zou zijn dan gepland. In mijn scherm stond de 

melding van 1 nieuw bericht. Ik drukte op openen en wachtte 

tot de afzender in beeld verscheen. Mijn vader. “Ik miste je 

aan tafel. Doe mijn hartelijke groeten aan Mark.’     
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God, kiezel en de roze trui 

 

De kiezelsteen was opgepakt. Opgepakt omdat hij een aanval 

had gepleegd op de roze trui. De roze trui was ogenschijnlijk 

een schatje. Baby roze, mohair. Kiezel was verliefd geworden 

op haar. Maar zij niet op hem. Zijn verliefdheid had hem 

aangezet tot zijn daad. Hij had haar willen beroven van 

haarzelf, van haar roze trui. Kiezel was jong, maar slim. Hij 

had bedacht dat door zich te verbinden aan een van haar 

mohairen draadjes, hij weg kon lopen bij haar totdat zij terug 

bij as was. Een bolletje roze mohair. 

 

Het verbinden aan een draadje was eenvoudig geweest. 

Kiezel was nog scherp en hoekig. Genoeg aanhaakpunten 

voor een verdraaid draadje om vast te komen zitten. En de 

verdraaide mohairen draadjes vonden de aandacht van de 

ruwe kiezel wel spannend. Dat was weer eens wat anders 

dan de monotone kletspraat van die gladde gladjakkers van 

breinaalden. Eenmaal vast aan een draadje was kiezel gaan 

rollen. Roze trui was haar linkermouw al kwijt. 

 

Midden in zijn rol was hij opgepakt. Door de enige die hem 

tot stilstand kon en mocht brengen. De allesziende, 

alleswetende opperrechter God. 

‘Godverdomme!’ zei kiezel terwijl hij voelde hoe God 

hem in zijn kraag greep. 
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God zweeg wijselijk. 

‘Ik heb het niet gedaan. Ik  kan er niets aan doen. Zij 

maakte zich vast aan mij, ik niet aan haar. Ze...’ Kiezel raakte 

steeds verder verstrikt in zijn kluwen. 

God keek hem streng aan. ‘Pas als zij,’ en hij wees op 

de roze trui, ‘helemaal hersteld is, praat ik met jullie beiden. 

Regel het, en snel.’ 

Kiezel rolde richting de gladde breipennen en vroeg 

hen roze trui te herstellen. De hele weg keek hij roze trui niet 

aan. Roze trui was niet bang en begon de kiezel, nauwelijks 

hoorbaar, zeer onoorbaar te jennen. ‘Kiezel, wezel,  

levenslang de grindbak in, kiezel, wezel...’ 

Opeens trok er een verblekende rilling over de rug 

van de roze trui. God had ook tot haar gesproken. 

 

‘Kiezel,’ bulderde God. 

‘Present,’ kermde kiezel. 

‘Roze trui.’ 

‘Ook hier,’ piepte de roze trui. 

‘Aan kiezel het woord. Vertel me wat je hebt gedaan, 

en zweer op mij dat je de waarheid en niets dan de waarheid 

vertelt.’ 

Kiezel nam het woord. ‘God wat hou ik van haar. Mijn 

liefde voor haar maakt mij ontoerekeningsvatbaar. En zij, zij 

ziet mij niet staan. Zij wil haar stenen glad, geslepen. Niet 

scherp en hoekig zoals ik. Dus toen dacht ik als ik een van 
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haar mohairtjes kon laten zien dat ik zeker de moeite waard 

ben, dat zij mij uiteindelijk ook zou zien. Draadje en ik 

raakten verstrikt, we kletsen, praatten, rolden en rollebolden 

en dear God opeens was u daar. Ik zweer het op mijn kiezel. 

Dat is wat er is gebeurd.’ 

 

God knikte en wende zich tot roze trui. ‘Roze trui, het woord 

is aan u.’ 

Roze trui was minder lief dan dat ze eruit zag. Ze was 

van binnen hard als steen. En kiezels waren haar te min. Als 

ze al zou aanhaken met een steen, dan uitsluitend een van 

edel. De blinde toewijding van de jonge kiezels was ze meer 

dan beu. Deze kiezel had ze laten struikelen. Als symbool 

voor elke kiezel die nog ooit een poging zou willen wagen. 

Ze had haar meest kwetsbare draadje opdracht gegeven zich 

te laten aanhaken door kiezel. Met hem te rollebollen totdat 

het dradenspoor hen zou leiden naar de dader. Je hoefde er 

Klein Duimpje maar op na te lezen. En het had gewerkt. God 

zou ze een rozer verhaal vertellen. 

‘Mijn lieve God,’ zei de roze trui terwijl ze haar 

mohairen hals wat liet zakken, ‘het rafeligste draadje van 

mijn mouw is door hem misbruikt. Hij wist hoe verward zij 

was, heeft zich vastgehaakt en is gaan rollen. Uit liefde, uit 

wanhoop. Ik weet het niet, maar weet wel hoe mijn patronen 

uit elkaar zijn getrokken. Ik elke lijn kwijt was en nog 

dagelijks zoek naar die glad gestrekenheid van voordat..’ en 
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de roze trui deed alsof ze moest huilen waardoor ze kleiner 

werd. En zieliger, zo hoopte ze. 

 

God knikte. ‘Ik heb jullie beiden gehoord. En hoor hoe ik 

beslis: Opposites attract heeft mij altijd verbaasd. Nooit heb 

ik de behoefte gevoeld de duivel op te zoeken. Noch om hem 

te jennen,’ en hij keek naar de roze trui, ‘noch uit 

verliefdheid.’ En zijn blik ging naar kiezel. ‘Mijn macht is 

groot, maar alle roze truien en alle kiezels verbieden elkaar 

ooit nog tegen te komen, dat kan ik niet. Daar is geen 

straatverbod groot genoeg voor. Dus keer ik het om.’ 

Roze trui en kiezel keken God vrezend aan. 

‘Roze trui moet waar dan ook ten alle tijden kiezel 

behoeden voor een harde val. En kiezel zal verantwoordelijk 

gehouden worden voor elke beschadiging aan roze trui. Weet 

dat ik altijd over alles hoor en zie. Het ga jullie goed.’ En God 

was gevlogen. 

 

Kiezel keek roze trui aan. Roze trui kiezel. Bij elkaar uit de 

buurt blijven was geen optie. Want vallen en beschadigen 

was aan de orde van elke dag,  en hoe moest je dan uitleggen 

dat je er niet geweest was voor de ander. Bij elkaar blijven 

was een zo mogelijk nog minder aantrekkelijke optie. Want 

dan moesten ze met elkaar gaan praten over hoe vallen te 

breken en losse draadjes te stoppen. Kiezel kuchte. Dat was 
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niet het doel geweest van verliefd zijn. Roze trui rilde. Altijd 

en eeuwig die kiezel. 

 

God had hen achter gelaten in zijn huis. Daar lagen ze op de 

harde houten banken, stil naast elkaar.  

 

De volgende zondag vond de misdienaar hen daar. Hij gooide 

de kiezel buiten op straat en nam de roze trui mee voor zijn 

zusje. 
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De Noordwijkse Methode 

 

Hij is op de uitgeprinte routeplanner gekomen. De navigatie 

van de auto staat voor altijd uit. De zin ‘probeer om te 

draaien’ brengt hem te zeer van slag.  

 

Controlefreak die hij is, heeft hij eerst het huis van Tocomi 

Braems bezocht,  voordat hij richting zijn gereserveerde 

onderkomen rijdt. Dan weet hij straks wat te verwachten. 

Duinhorst. Puik & Duin, Duin en Zee. De bungalowparken 

schieten aan hem voorbij. Hij wil geen park met andere 

mensen. Tocomi Braems had hem aangeraden om in de buurt  

te logeren, en niet terug naar huis te rijden. Hij had gekozen 

voor een huisje aan de duinrand. Aan de rand van Noordwijk, 

maar niet bij Tocomi op de lip. Hij verkiest anonimiteit. Al 

weken.    

 

Vóór die ene dag die alles heeft veranderd, was het niet in 

hem opgekomen om mensen als Tocomi te googlen. Maar 

sinds die dag die alles heeft veranderd, heeft hij alles 

geprobeerd. Rouwend bij Esthers urn gezeten, doorgegaan 

omdat je door moet gaan, slaaptabletten geslikt om in ieder 

geval de nacht door te komen, boeken gelezen van 

lotgenoten, er wel over gepraat met Annet, er niet over 

gepraat met Annet. Samen gehuild, gevloekt, ook al verbood 

hij dat normaal, gebeden. Noodconstructies aangelegd zodat 
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het hoogst noodzakelijke van het reguliere leven door kon 

gaan, het eten op tijd op tafel stond, de tram werd gehaald. 

Het ritme weer proberen op te pakken, want niets verwerkt 

beter dan rust, regelmaat en reinheid, welke leeftijd je ook 

hebt. Het heeft allemaal niets geholpen.  

 

Als een stroper is hij het internet afgegaan, op zoek naar iets 

of iemand die hem zou kunnen helpen. Nooit had hij geweten 

wat ten einde raad betekende tot nu. Nu hij het zo intens 

voelt dat hij niet meer weet hoe verder. Mensen als Tocomi 

Braems zitten niet in zijn netwerk. Maar met de 

woordcombinatie “rouwverwerking, flatline, bijna-dood-

ervaring en seconden” in Google dook ze opeens op. Een 

woordhit die hem voorbij begrafenisondernemerpsychologie, 

gezwets over tunnels vol licht en filmrecensies bracht. Daar 

prijkte het op het scherm: “de pre-dood analyse volgens de 

Noordwijkse Methode.” Over anderhalf uur heeft hij zijn 

eerste afspraak met Tocomi. Snel springt hij onder de douche. 

Ze hoeft zijn angstzweet niet te ruiken.  

 

“These premises are protected by an attack cat.” De 

afbeelding van een woest ogend katje is met vergeeld 

plakband tegen het raam geplakt. Bij het voorbij rijden enkele 

uren eerder oogde het huis vriendelijker dan nu. De 

voorgevel is bedekt met een wirwar van stekelige 
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braamtakken met rode puntjes als klauwen. Heilige Geestweg 

58. Hij drukt de bel in. 

 

Op het internet heeft hij alleen op de site www.forum.Fok.nl 

een verwijzing naar de Noordwijkse Methode gevonden. De 

meeste reacties geschreven nog voordat de methode op hen 

is toegepast. Een mengeling van spanning en hoop vervult de 

pagina’s. Hij leest ergens iets vaags van strafbaarheid. Het 

kan hem niet meer donderen. Er moet iets gebeuren. De 

schuld, de pijn, het verdriet. Het teert hem uit van binnen als 

een hyperactieve kanker. Geen cel meer onaangetast. Als 

niets anders helpt dan maar de Noordwijkse Methode van 

Tocomi Braems.     

 

Nog voordat iemand de deur kan openen, hoort hij een stem. 

‘Tocomi neemt haar tijd. Zodat u kunt bedenken of dit is wat 

u echt wilt. Want eenmaal binnen bij Tocomi is er geen weg 

terug.’ Hij waant zich even in het sprookjesbos van de 

Efteling. Je drukt er op een bel en daar zwaait een pop met 

een metalige stem uit een raam. Er is geen weg terug. Het was 

zijn antwoord geweest op Esther’s ‘probeer om te draaien’. 

En ook nu weet hij dat er geen weg terug is. Hij drukt 

nogmaals hard op de bel. Bijna onmiddellijk gaat de deur 

open en herkent hij de vrouw van de Google afbeelding. Klein, 

donkere haren, ogen zo vurig als die van de attack cat voor 

haar raam. Tocomi zal hem bieden waarvoor hij gekomen is. 



85 
 

‘Welkom. Ik verkoop ervaring en beleving. Van het 

meest heftige soort.’ Tocomi slaat alle omgangsregels over en 

komt meteen ter zake. Hij stapt ongevraagd naar binnen. 

‘Ik moet iets meer basis-informatie hebben om het 

juiste programma voor u samen te kunnen stellen, meneer 

IJzermans.’ 

Hij knikt en neemt plaats op het puntje van een 

verschoten stoel. ‘We hadden een weekendje Brussel 

gepland. Februari. Het was nog vroeg, ik reed de stad in, per 

ongeluk tegen het verkeer in. Het uithangbord van ons hotel 

was in de verte te zien. Ze zei nog ‘probeer om te draaien’ 

met het Belgische accent dat alle navigatiesystemen zo 

kenmerkt. We lachten zenuwachtig en telden de meters tot 

het hotel. Ik denk dat ik zei  ‘Er is geen weg meer terug.’ En 

toen was daar die Porsche. Uit het niets. Ik vond mijn hoofd 

terug in een airbag, dat van haar verbrijzeld tussen het 

voorraam en het portier.’ Hij hapert. Deels om zijn tranen 

weg te slikken, deels omdat hij niet weet wat hij verder moet 

zeggen. 

Tocomi knikt. ‘Dank u, dat is voor mij voldoende.’ 

Hij weet niet waar te kijken. 

‘Als u even hier wilt wachten, kom ik zo weer bij u.’ Ze 

verdwijnt achter een gordijntje. Hij hoort driftig getik en 

gekrabbel. Het doet hem denken aan een tattooshop, waar 

menig klant zijn persoonlijk verhaal vertaald ziet in een ter 

plaatse  handgetekende tatoeage. Het is paradoxaal dat 
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mensen iets afsluiten door het permanent zichtbaar op hun 

huid te dragen.  

Hij betrapt zichzelf erop dat hij begint te praten tegen 

het gesloten gordijn. ‘Tocomi, kun je mij iets meer vertellen 

over je methode?’  

‘Dat kan ik wel, maar dat brengt u niets. U bent bij mij 

gekomen voor een reden en die reden kent u zelf als geen 

ander’. Ze overhandigt hem een envelop. ‘Ik wens u succes en 

zie u graag over drie dagen weer.’ 

‘Wat moet ik hiermee?’ De envelop ligt zwaar in zijn 

hand, ook al weegt hij niets. 

‘Morgenvroeg open maken. Dan wijst de rest zich 

vanzelf.’ 

Zonder haar een hand te geven, loopt hij het huis uit. 

De envelop tegen zijn borst gedrukt. 

 

Pas de volgende ochtend opent hij de envelop. Een reeks van 

mini-envelopjes puilt naar buiten als een nest vol jonge 

spreeuwtjes. Schreeuwend om aandacht. Ze zijn 

ongenummerd. Hij pakt er lukraak eentje uit. “Dikkertje Dap 

zat op de trap”. Meer niet. 

Hij trekt dezelfde kleren aan als gisteren, en 

eergisteren en de dag ervoor. Sinds Esther voor het laatst zijn 

kleren heeft klaargelegd draagt hij steeds opnieuw die 

combinatie. Broek met vouw, overhemd met kleine 

manchetknopen en een lamswollen trui. Hij heeft alles in drie 
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kleuren en wisselt zo door de week. Met een krentenbol in 

zijn mond stapt hij de auto in. Op zoek naar wat eigenlijk? 

Annie M.G. Schmidt? Een trap? Een dikkertje?  

Sommige wegen in het leven leiden naar één punt en 

terug. Zonder afslagen of omwegen. De weg die hem naar zijn 

vakantiehuisje bracht, leidt hem nu linea recta terug  naar 

Noordwijk. Hij parkeert bij een kerk en overweegt naar 

binnen te gaan. Door mijn schuld, door mijn grote schuld, 

schiet er door zijn kop. Gereformeerd, katholiek, joods of 

moslim. Het begrip schuld is universeel. De kerk is omgeven 

door een grasveld vol uitgekomen bloembollen. Te midden 

daarvan staan twee giraffen beelden. Hij kan er niet bij 

komen, het grasveld wordt van de openbare ruimte 

gescheiden door een gietijzeren hek. Een klein ventje duikt 

naast de giraffen beelden op en begint tegen hem te praten.  

‘Het voelt als de rit op de staart van de giraffe. Een 

duizelingwekkende vaart van herinneringen komt aan je 

voorbij, de kinderherinneringen zijn het sterkst.’ 

‘Wat voelt zo?’ Hij kijkt het ventje niet begrijpend aan. 

‘U wilt de laatste seconden voor de dood intreedt 

ervaren, beleven en begrijpen, toch?’ 

Hij knikt. Niets liever dan dat. ‘Dus het is mooi, die 

laatste seconden van je leven?’ 

Hij schrikt van de rare grimas die het ventje trekt. 

‘Totdat je valt. Net als Dikkertje Dap. Maar je moet het zelf 
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ervaren’. En het mannetje verdwijnt tussen de Vergeet-me-

nietjes. 

 

Hij zal Esther nooit vergeten. Zijn behoefte om te ervaren en 

te weten is uit eerbetoon aan haar. Althans dat zegt hij. In 

twintig jaar huwelijk heeft hij zich nooit afgevraagd welke 

emoties en ervaringen ze had. Zij deelde die met haar 

tweelingzus Annet, niet met hem. Hij had dat altijd prima 

gevonden. De onbreekbare band tussen tweelingzussen. 

Heeft hij er ooit moeite voor gedaan? Echt Esther willen leren 

kennen? Zorgzaam en liefhebbend heeft hij op de rouwkaart 

laten zetten. Zorgelijk nietszeggend. Wat maakt dat hij het nu 

wel wil weten, nu wel wil doordringen tot het diepst van haar 

emotie, nota bene de emotie van dat ene vreselijk moment 

wanneer je de dood in de ogen kijkt?  Geërgerd door zijn 

eigen gedachten loopt hij weg van het hek.  

     

Esther zei altijd dat hij meer moest drinken. Twee liter per 

dag. Hij mijdt het café en gaat op zoek naar een supermarkt. 

In de Noordwijkerpassage stuit hij op een slijterij. Voor de 

ingang zit een man, het klassieke beeld van een alcoholist. 

Een te grote broek met vuige strepen, het overhemd een 

knoop of twee te ver open. Ongeschoren. De man wenkt hem.  

‘Aangenaam. Ze noemen me halfway Henkie.’  Hij 

wijst op het bord dat achter hem aan de muur bevestigd is. 

“Wij hechten aan tevreden klanten. Wanneer u de drank niet 
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lekker vindt, kunt u hem terug brengen. Zelfs als de fles al 

half leeg is.” Zijn blik gaat naar de halflege fles in zijn hand. 

‘Die kan retour. Kosteloos. Kostelijk.’ 

Met een korte knik naar de alcoholist wil hij 

doorlopen. Maar de man grijpt hem bij zijn enkel. ‘Het is als 

de roes van de alcohol. Van bovenaf kijk je neer op wat er is 

gebeurd, zonder het echt te zien. Het is benevelend en zacht 

en mooi.’ 

‘Wat is benevelend?’ 

‘U wilt de laatste seconden voor de dood intreedt 

ervaren, beleven en begrijpen, toch?’ 

Hij knikt. Niets liever dan dat. ‘Dus het is mooi, die 

laatste seconden van je leven?’ 

  ‘Tot de man met de hamer komt. De ogen gaan open, 

zien de ravage en je voelt de pijn. Dan gaat het licht uit. Maar 

u moet het zelf meemaken.’  

De greep om zijn enkel verslapt en gauw loopt hij 

verder. Zijn vingers frunniken aan een envelopje. Hij opent 

het.  “Klant tevreden?” staat erop. Het geeft hem een rilling. 

Snel pakt hij er nog een. “In het holst van de dag.” 

 

Terug in de oude binnenstad doemt een statig pand op. 

Buitenkliniek van het voormalig Academisch Ziekenhuis,  

geboortehuis van Henriette Roland Holst, zo vertelt het 

plakkaat van de ANWB. Voor haar borstbeeld houdt hij stil. 

Naast hem verschijnt een oud vrouwtje. Eenzelfde knot onder 
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in de nek, eenzelfde statige neuslijn als de dichteres. Ze praat 

voor zich uit: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen/ in ’t 

eind- dit hoor ik als een innig fluistren/ in mij: zo ’t zweeg 

zou alle licht verduistren/ alle warmte zou verstarren van 

binnen.’ 

Hij voelt haar hand op zijn onderarm. Zijn 

achterhoofd wordt licht verwarmd door de ontluikende 

middagzon. ‘Juist op het eind is het mooi en zacht niet?’  Hij 

vraagt het zonder haar aan te kijken. 

‘Je hebt de kracht om iedereen nog een keer aan te 

halen, nog een laatste liefkozing voor allen die je dierbaar 

zijn.’ 

‘Dat is mooi.’ 

‘Dat zou mooi zijn. Maar uiteindelijk kun je er niet bij. 

Is je arm te kort. U begrijpt wat ik zeg als u het eens mee 

heeft gemaakt. Ik weet het, maar blijf zeggen, de zachte 

krachten zullen zeker winnen/ in ’t eind…’  

Hij hoort hoe ze de zinnen van het gedicht van Roland 

Holst blijft murmelen terwijl ze van hem vandaan loopt. 

 

De confrontatie met de eerste drie envelopjes heeft hem 

uitgeput. In restaurant De Witte Raaf worden eenlingen een 

groep, maar hij trekt zich terug aan een tafeltje in de hoek. 

Kastelein Hein vraagt hem wat het wezen mag. ‘Tocomi-klant 

zeker? U ziet er uit als een weldenkend mens. Laat de gekte 
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niet zover komen dat u tot het laatste envelopje gaat. Dat u op 

het Tocomi-kerkhof belandt.’ 

Hij knikt slechts afwezig, niet in staat nog meer 

vreemde raad tot zich te nemen. 

Is het zijn immense schuldgevoel dat hem hiertoe drijft? Nog 

niemand heeft er met hem over durven spreken. Over het 

verlies ja, over het verdriet ja, maar niet over het feit dat als 

hij, als hij niet, ja dan. En om zijn schuld weg te wassen hoopt 

hij dat haar laatste seconden mooi zijn geweest. Bijna zo 

mooi dat ze ze nooit had willen missen. Dat het alles waard is 

geweest. Er zitten nog drie envelopjes in zijn envelop. Hij is 

halverwege. 

Wat heeft de Noordwijkse Methode hem tot nu toe 

gebracht? Hij weet niet hoeveel waarde hij moet hechten aan 

dikkertje dap, halfway henkie en Henriette Holst. Ze zeiden 

allemaal dat het mooi begon, maar het echte einde, die 

allerlaatste seconde, was die nog zo mooi? Had hij genoeg om 

te stoppen, durft hij te teren op het idee dat de een na laatste 

seconden mooi zijn geweest, ongeacht wat de allerlaatste 

bracht?  

  

Hij moet slapen, helder worden voordat hij doorgaat met 

deze queeste.  In de auto moet hij zijn best doen koers te 

houden. Hij verlangt naar de kleurloze duinen en het 

verstilde vakantiehuis. Geen plotselinge gasten met 

ervaringen en belevingen, geen indrukken. Zonder dat hij het 
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zich realiseert heeft hij een andere rotonde genomen. Leidt er 

toch een andere weg naar de duinrand. Opeens knalt een 

rode tulpenzee zijn vizier binnen. In paniek grabbelt hij een 

envelopje uit zijn broekzak. Hopend dat het verlichting 

brengt. “Who’s afraid of red, yellow and…  Vul haar favoriete 

bloembollen kleur in.” Paars. Hij is doodsbang. Doodsbang 

dat zij doodsangsten moet hebben uitgestaan. Door zijn 

schuld. Inmiddels is hij ook doodsbang voor dit 

enveloppenspel. Hoe kan Tocomi weten dat hij een andere 

route nam? Snel stuurt hij de auto naar het vakantiehuis en 

duwt zijn hoofd onder het kussen. 

 

Hij slaapt een etmaal. Zo moe, sinds die ene dag, zo moe. Het 

is dag drie. Het weerzien met Tocomi. Hij weet dat hij het af 

moet maken. Dat hij moet weten hoe het echt is geweest, die 

laatste seconden van haar leven. Dat de antwoorden van de 

eerste vier envelopjes niet voldoende voor hem zijn geweest. 

Dat Tocomi hem dat ultieme kan bieden.  

Hij draait de grote envelop op zijn kop. Behalve de 

twee laatste envelopjes valt er een ook strookje papier uit. 

“Aan het einde is het een kwestie van kiezen. De weg leidt 

maar naar een punt. Kies nu en laat de ander ongeopend.” 

Hij weegt beide envelopjes op zijn hand. Even zwaar, even 

groot. Hij houdt ze tegen het licht. Ze verraden niets. Hij 

probeert aan Esther te denken wanneer hij wikt welke te 

kiezen. Dan scheurt hij er een open. 
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“Meld je om half drie vanmiddag bij het leegstaande 

Hof van Holland in Noordwijk. De car-crash-ervaring staat 

voor je klaar. Stap in naast de dummy en je zult voor eens en 

altijd weten hoe het voelt.”  

Zo doet ze het dus. Ervaren van het meest heftige 

soort is na-spelen. Niets toneel, maar voor het echie. De 

woorden van kastelein Hein schieten door zijn hoofd. Het 

Tocomi-kerkhof. Hij is bereid tot deze stap. Ervaren wat hij 

Esther heeft aangedaan. Door zijn schuld, door zijn grote 

schuld.  

Voor de laatste keer haalt hij het ensemble dat zij ooit 

samenstelde uit de kast en kleedt zich aan. Drie dagen 

geleden had hij niet kunnen vermoeden dat hij vandaag op 

dit punt zou staan.  

Beheerst en overtuigd rijdt hij naar het Hof van 

Holland. Voor het verlaten hotel parkeert hij zijn auto. Die is 

straks iemand anders zorg. Het laatste envelopje brandt in 

zijn borstzak. De regels van het spel zeggen dat hij het 

ongeopend moet laten, maar hij heeft graag de controle. Hij 

wil weten wat het zegt. Hij opent het en vindt een 

telefoonnummer. Nog voordat hij het kan draaien gaat zijn 

mobiel. Het nummer dat verschijnt is identiek met de cijfers 

die op het laatste kaartje staan. Wat als hij dit envelopje als 

een-na-laatste had gekozen? Hij neemt de telefoon op.  

‘Papa, ik ben bij tante Annet. Wanneer kom je naar 

huis?’  


