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DATE MET EEN DERDE
1.
Boven me klinkt nu al gebonk op de vloer. Dat mens kan écht niks hebben! Ik speel nog maar
een paar loopjes. Het echte werk moet nog beginnen. Met een zucht laat ik mijn viool naast
mijn dijbeen hangen. Dan hoor ik de stem van mijn leraar: ‘Never stop playing because of the
neighbours, Daniëlle!’ Hij kende het probleem. Hij begreep meer dan ik dacht. Ik neem de viool
weer op en laat mijn kin op de steun zakken. Voorzichtig speel ik het opgewekte begin van het
strijkkwartet van Mozart dat we komend weekend spelen in Zeist. Ik tik de maat met mijn
rechtervoet. Nog nooit voelden nieuwe pumps zo goed. Ze zijn prachtig, van hemelsblauw
suède, met een flinke hak. Ze maken me nog langer dan ik al ben. Maar vanbinnen voel ik me
klein. Met de viool onder mijn kin geklemd kijk ik opzij en zie ik een koolmeesje landen in het
vogelhuisje dat ik vorige week in mijn tuin heb opgehangen. Hij hipt wat rond, zijn parmantige
staartje afwisselend omhoog en omlaag. Zou hij zich ook alleen voelen? Ik laat de viool even
zakken. Het kwartet van Mozart is zo monter, dat gaat hem nu niet worden. Dan weet ik wat ik
wel moet spelen. Souvenir d’un lieu cher van Tsjaikovski. Ik ken het uit mijn hoofd. De viool leg ik
snel neer. Ik bind mijn haar in een elastiek, pak de viool weer op en haal diep adem. Na de
eerste zes tonen word ik vanzelf verder gedreven, het lijkt alsof ik loskom van de grond. In de
goudomrande spiegel die tegen de muur staat zie ik niet mezelf maar het weekend voor kerst in
Maastricht met mijn ouders. Het was waterkoud en het sneeuwde. We gingen binnen bij
antiekzaakjes, op zoek naar iets moois. Een cadeau van mijn ouders voor mijn achtendertigste
verjaardag. In de derde winkel was het raak. Mijn vader, die een neus heeft voor schoonheid,
wees vanuit een voornaam ogende fauteuil naar een ranke spiegel met een prachtig versierde
rand. Op het verguldsel bevonden zich waaiervormige schelpen, met aan de basis een
ivoorkleurige parel. Hoewel de spiegel behoorlijk aan de prijs was hakte mijn vader de knoop
door met de woorden: ‘We nemen hem. Hij past bij onze dochter.’
Ik was er zo blij mee dat ik even vergat waarom mijn ouders het weekend hadden
georganiseerd. Ze wilden me opmonteren na een teleurstellende date-ervaring. Wéér was ik
met iemand in contact gekomen die nooit van plan was geweest een serieuze relatie met me
aan te gaan. Ik had valse hoop gehad. Dat was me al te vaak gebeurd en de emmer was
overgelopen. Ik twijfelde aan alles en iedereen, vooral aan mezelf.
Er knapt iets en ik kan niet verder spelen. Van schrik zet ik een voet opzij en schiet bijna uit mijn
pump. Ik schop mijn schoenen uit. Dan bekijk ik mijn viool waar vanuit de kam een stuk snaar
omhoogsteekt. Mijn hart slaat nog hevig door de intensiteit van mijn spel. Ik schuif een krukje
op de mat, ga zitten en leg mijn viool op mijn knieën. Ik kijk mezelf aan in het glas van de spiegel
en streel de binnenkant van een van de schelpen. Die voelt koud en zacht aan. Ik zie een gezicht
met een frons boven twee felblauwe ogen. Een licht gekwetste blik. Ferme wenkbrauwen als
dikke penseelstreken. Mijn mondhoeken krullen minder omhoog dan anders. De kuiltjes in mijn
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wangen zijn er gelukkig wel. Die hebben we allemaal: mijn moeder, mijn zus Alice en haar
zoontje Bryn. Ik kijk naar links, naar de dekenkist waar mijn muziek in ligt. Mijn vioolkoffer staat
er geopend bovenop. Aan de binnenkant heb ik een foto van Bryn geplakt, mijn vriendje. Zijn
ondeugende lach en zijn stralende groene ogen doen mijn hart opveren. Had ik zelf maar zo’n
mannetje. Maar dan zal ik eerst een vader voor hem moeten vinden. En waar vind ik die? Ik heb
mijn aversie tegen internetdaten opzijgezet en me op meerdere sites aangemeld. Het heeft
onrust in mijn leven gebracht, maar ook hoop.
In Maastricht was mijn frustratie te merken geweest. Toen we die koude avond in een schaars
verlicht eetcafé aan het diner zaten liet ik mijn emoties de vrije loop.
‘Waarom is er voor mij geen partner? Wat is er mis met me?’ Het bleef stil. Mijn moeder
droogde mijn tranen met een servet. Een meelevende blik in de ogen van mijn vader. Troostend
zei hij: ‘Een partner vinden kan iedereen, meisje. Maar een góede partner, daarvoor moet je
geluk hebben.’
‘Dan moet dat geluk snel komen,’ zei ik met een dikke stem. ‘Ik heb haast.’ Ik veegde de
laatste traan weg en keek naar mijn ouders tegenover me. Drieënveertig jaar samen, stormen
doorstaan, onafscheidelijk. Zij hadden zuivere intenties gehad om samen door het leven te gaan
en een gezin te stichten. In hun tijd, ja. In mijn tijd moet je iemand met zuivere intenties met
een lantaarntje zoeken.
Na wat rommelen in een laatje heb ik een goede snaar te pakken. Zal ik die meteen erop zetten
of eerst op de computer kijken of iemand zich heeft gemeld? Ik doe mijn speciale handschoenen
aan zodat de snaar niet bezweet raakt. Het werkt niet; handschoenen weer uit. Ik probeer de
spanning goed te krijgen maar het lukt niet. Het lijkt alsof de stemschroef niet meer goed is. Ik
stop ermee, leg de viool op het krukje en loop naar het aanrecht. Ik moet nu gaan kijken of er
een nieuw contact is. Met een glas water ga ik voor mijn laptop zitten. Er is een bericht voor me
op Match4me. Een kennismakingsverzoek! Mijn handen trillen als ik zijn profiel aanklik.
“Buitenmens61” noemt hij zichzelf. Buitenmens? 61? Niet meteen achterdochtig worden,
Daniëlle. Ik houd mijn adem in als ik zijn kenmerken bestudeer. Ondernemer, 44 jaar,
woonachtig in de Belgische Kempen, weduwnaar, geen kinderen, inkomen niet van toepassing.
Wat raar. Nou ja, misschien wil hij gewoon niet zeggen hoeveel hij verdient. Om te voorkomen
dat vrouwen zich daardoor laten leiden. Vrouwen zoals ik. Ik durf zijn bericht aan mij nauwelijks
te lezen. ‘Hoi Seringenvrouw, ik wil je graag leren kennen. Je foto is veelbelovend. Fijn dat je ook
van de natuur houdt. Ik hoop je snel op mijn domein te kunnen ontvangen. Ik wacht op je
antwoord. R.’
Seringenvrouw heb ik me genoemd, omdat ik altijd de geur van seringen draag. Het bloed klopt
in mijn hals. Hij lijkt echt geïnteresseerd. En ik wil meer van hem weten. Ondernemers zijn
eigengereide mensen. Hij is vast een selfmade man. Zelfverzekerd. Ik krijg kriebels in mijn buik
als ik daaraan denk. En als hij een mooi huis en wat geld heeft dan vind ik dat heel handig. Hij
wil me op zijn domein ontvangen. Nou nou. Ik moet oppassen dat mijn fantasie niet met me op
de loop gaat. Ik denk terug aan al die mannen die zich uiteindelijk niet wilden binden. Als deze
man ook zo is overleef ik dat niet. Zal ik dit wagen? Kon ik maar even met een vriendin praten
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die me moed in kon spreken. Die hebben helaas geen tijd voor me: ze genieten van een
kampeervakantie ergens in Europa, hun peuters spetterend in een met water gevulde plastic
teil. Ik zal zelf moeten beslissen. Wat de doorslag geeft is dat hij weduwnaar is; hij heeft zich dus
aan iemand kunnen binden. Hij weet wat het is om samen te leven. Ik waag het erop. Nog een
eenzame zomer trek ik niet. Ik neem een slok water en typ een bericht: ‘Beste R., wat leuk om je
bericht te ontvangen! Ik wil graag meer van je weten. Wat voor ondernemer ben je? Ben je al
lang weduwnaar? Heb je hobby’s? Ik ben violiste en heb dus een zogenaamd ‘vrij’ beroep. Naast
muziek houd ik van wandelen, culturele uitjes en mooie films. Schrijf je weer terug? En wil je de
foto’s vrijgeven? Alvast bedankt. Hartelijke groeten, D.’
Ik klik meteen op “verzenden” anders durf ik niet meer. Zou het dit keer wél wat worden?
Vertrouwen hebben, meid. Ik veer overeind en ben met een paar passen bij mijn viool. Ik pak
haar op, voel aan de stemschroef, er is grip en ik draai de snaar langzaamaan vast. Alles is rust,
alles is geduld zeg ik tegen mezelf. Dat is mijn probleem. Die onrust. Hormonen. Iets anders kan
ik er niet van maken. Maar nu komt alles goed. Dit gaat het worden. Een man die ergens voor
staat. Een huis in het bos. Misschien nog een kindje. Ik veeg de snaren af met een doek, stem
even, neem mijn plaats voor de spiegel in en zet de vioolsonate van César Franck in. Vanuit mijn
herinnering hoor ik de aanwijzingen van mijn leraar. ‘Diep, intens vibrato. Voel de muziek in je
buik.’ Als het deel ten einde is kijk ik in de spiegel. Een glimmend gezicht met een stralende blos
op de wangen kijkt terug. Dit is het beste gevoel dat er is. Buiten op het stokje in het vogelhuisje
zitten nu twee koolmezen naast elkaar. Het huisje zwaait heen en weer in de wind.

2.
Hij zit al een tijdje op een muurtje naast De Roskam aan het Plein in Houten. Zijn vingers diepen
een Fisherman’s Friend op uit zijn broekzak. Naast hem op de grond staat een kleine laptoptas.
Hij is graag op tijd en heeft alle tijd. De loomheid van augustus is voelbaar. Er is geen zuchtje
wind en de lucht is grijs als staal. Een paar jongeren hangen rond in de muziektent. Ze delen
kauwgom met elkaar en een van hen haalt een pakje sigaretten uit de zak van zijn jack. Een
petje dragen ze allemaal. Hij niet. Hij is altijd een eenling geweest. En petjes, daar doet hij niet
aan. Behalve die ene, de alpinopet van zijn vader, in de winter dan. Maar het liefst draagt hij
een zonneklep, vooral als hij met open dak rijdt. De mensen kijken als hij zijn bolide soepel door
de straten stuurt. Vooral in zijn dorp ziet hij ze al denken: die Zadelhof heeft het goed voor
elkaar. Het gaat ook steeds beter met hem, zeker sinds hij deze nieuwe vrouw heeft leren
kennen, een violiste nog wel.
Die ochtend had hij het monument voor zijn Elsje verzorgd en opgefleurd met kleurige asters.
Asters waren haar favoriete bloemen. Hij had haar nog niets gezegd over zijn ontmoeting met
Daniëlle. Dat kon hij niet. Maar de heuvel zag er weer prachtig uit en dat was nodig, want heel
eerlijk gezegd had hij haar een beetje verwaarloosd. De afgelopen tijd was hij tot niets
gekomen.
De kerkklok slaat vier keer. Hij schrikt op uit zijn gemijmer. Op het terras voor het café staat een
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donkerharige schone onder een parasol. Ze kijkt naar hem terwijl ze haar hand boven haar ogen
houdt. Dat is ze. Even kan hij zich niet bewegen. Hij ziet het tuinpad voor zich, waar hij zijn Elsje
voor het eerst zag. Een jong meisje met een stralende lach op haar gezicht. Ze was op haar blote
voeten naar hem toe komen lopen. Kleine, roze voeten. Haar teennagels hadden de kleur van
bloed. De voeten die hij nu ziet zijn groter. Ze zijn omhuld door blauwe pumps. Boven die
pumps de wijde pijpen van haar paarsblauwe broek. Hij moet nu iets doen. Hij steekt zijn hand
op en er breekt een onweerstaanbare lach door op haar gezicht. Een lach die zijn hart stil doet
staan. De lach van Els. In het gebied onder zijn navel roert zich van alles. Dat mag ze niet
merken. Hij strijkt zijn broekspijpen glad, pakt zijn tas op en loopt zo fier als hij kan naar het
terras. Als hij voor haar staat snuift hij de geur op die om haar heen hangt. Intens, bloemig, met
een bittertje erin. Seringen, denkt hij. Natuurlijk. Hij wordt naar haar toegezogen, wil haar
omhelzen maar krijgt niet de kans. Een ferme handdruk, daar blijft het bij.
‘Je bent in het echt anders dan op de foto,’ zegt ze. ‘Je hebt meer haar.’ Haar zilveren
oorringen dansen tussen haar donkere krullen.
‘Ik mag hopen dat dat je bevalt.’ Hij lacht en schudt zijn haar naar achteren.
‘Jazeker.’
‘Kom, laten we gaan zitten.’ Hij schuift een stoel naar achteren en maakt een
uitnodigend gebaar. Een beetje stijfjes neemt ze plaats en gooit daarbij een plantje om. Ze haast
zich om het weer rechtop te zetten. ‘Lekker handig,’ zegt ze met een zucht.
‘Maak je niet druk, meid. Kalanchoë, dat zijn de goedkoopste plantjes die er zijn.’
Ze buigt haar hoofd en veegt driftig over haar bovenbenen.
‘Verdorie. Op mijn lievelingsbroek. Ik hoop dat ik dat eruit krijg.’
Hij neemt naast haar plaats en knikt vriendelijk naar een ouder stel aan een aangrenzend
tafeltje. Verder is het terras leeg, op een zwarte labrador na, die water uit een drinkbak
slobbert.
‘Je zult wel dorst hebben met dit benauwde weer. Wat denk je van een lekker drankje?
Dan laten we ook een borrelarrangement aanrukken.’
Ze laat haar haardos opveren door ervan onderen met haar hand doorheen te gaan. Ze moet
een gezonde meid zijn. Aan de glans van het haar kun je veel aflezen.
‘Een glas rode wijn lijkt me heerlijk,’ zegt ze terwijl ze haar spijkerjasje over de
stoelleuning drapeert. ‘Liefst een Spaanse. Tempranillo. En borrelhapjes, daar ben ik altijd voor
in.’
Hij is afgeleid door de welgevormde borsten onder haar strakke truitje en reageert niet meteen
als de ober naast hun tafeltje staat. ‘Eh, ja. Een glas Tempranillo voor deze mooie dame en voor
mij een tomatensap. Verder graag een borrelplankje en wat loempiaatjes.’
Als de wijn er is en ze een paar slokken heeft genomen ontspant Daniëlle wat meer. Ze leunt
een beetje naar hem toe.
‘Vertel eens over je landgoed in België,’ zegt ze. ‘Hoe ben je daar terecht gekomen?’
Hij haalt zijn iMac uit zijn tas en zet hem aan. ‘Ik laat het je liever zien aan de hand van een
kleine reportage.’
‘Oh. Oké.’ Ze bekijkt de foto’s van het hoofdhuis, de binnenplaats met de Japanse
buitenkachel en de stenen bankjes eromheen, de plek waar de trampoline en de barbecue
staan.
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‘Voor wie is die?’ vraagt ze, naar de trampoline wijzend. ‘Je hebt toch geen kinderen?’
‘Ik train zelf, iedere dag. Fit blijven wordt met de dag belangrijker. Ik wil graag oud
worden, misschien wel samen met jou.’ Hij geeft haar een knipoog.
‘Wie weet,’ mompelt ze terwijl ze haar ogen neerslaat. Ze veegt verder over het scherm.
Een foto van zijn kantoor met hoog plafond en houten wanden doet haar opveren.
‘Wat een schitterende ruimte. De akoestiek zal er heel goed zijn.’ Verbeeldt hij het zich
of klinkt haar stem verwachtingsvol?
‘Dit is nu mijn kantoor. Maar het is groot genoeg om ook jouw studeerruimte te kunnen
zijn.’ Ze blijft stil. Even gas terug Ruben, denkt hij bij zichzelf. Niet te hard lopen, jongen. Hij
neemt de iMac van haar over en reikt haar het schaaltje loempiaatjes aan. Ze blaast naar het
uiteinde van het loempiaatje en steekt het dan in haar mond. Ze kauwt met smaak en wil een
servetje naar haar mond brengen. Hij pakt haar arm en houdt haar tegen.
‘Niet doen. Je lippen glanzen zo mooi van het vet.’
Een beetje geshockeerd kijkt ze hem aan. ‘Ik ben gewend mijn lippen af te vegen als…’ Haar
woorden blijven in de lucht hangen. Ze pakt het schaaltje en houdt het hem voor. ‘Hoef jij er
geen?’
‘Gefrituurd voedsel eet ik zo min mogelijk. Liever wat rauwkost en natuurlijk spul.’ Hij
steekt een dikke groene olijf in zijn mond en verslikt zich zowat in de pit. Hij spuugt de pit weg.
Die landt in de bak waar een oleander staat te bloeien. Ze vallen stil. Kom op, Ruben. Vraag iets.
‘En? Geniet je van je zomervakantie?’
Ze veert op in haar stoel en zet haar glas met een zwierig gebaar op de tafel. De wijn golft tot
aan de rand maar ze ziet het niet.
‘Ik was een paar dagen bij mijn zus in Ierland. Daar heb ik met mijn neefje gespeeld. Bryn
heet hij.’ Haar gezicht licht op en haar handen gaan naar het zilveren medaillon dat boven haar
borsten rust. ‘Wil je een foto van hem zien?’ Ze klikt de hanger open en toont me een blozend
gezichtje met rossige krullen.
‘Ook al zo’n bos haar!’ roept hij. ‘Dat heeft ie zeker van jou.’ Daniëlle raakt even zijn
bovenarm aan en lacht hem lief toe.
Wow! Een flinke stap vooruit.
‘Maar verder is mijn zomervakantie niet zo geweldig,’ gaat ze verder. ‘Al mijn vrienden
zijn op stap dus ik voel me een beetje eenzaam.’
‘Het perfecte moment voor een nieuwe kennismaking dus.’
Ze knikt en op haar gezicht breekt een lach door. Voor het eerst lijkt haar lach echt ontspannen.
Met die verduiveld aantrekkelijke kuiltjes in haar wangen. Dit is ze echt, stelt hij vast. Voor hij
het weet is ze opgestaan. ‘Ik moet heel even naar het toilet.’
Dat geeft hem de gelegenheid haar achterkant te bekijken. Hij constateert dat ook haar manier
van lopen lijkt op die van Els. Toen ze jong was dan. Zwierig en soepel dansen haar billen van
links naar rechts. Haar schouders deinen lichtjes op en neer als ze naar de deur loopt. Maar haar
voorkant bevalt hem het meest. Haar weelderige krullen maken iets in hem los. Als Daniëlle
weer op haar stoel zit buigt hij naar haar toe en ziet hij zijn hand in de richting van haar oor
gaan. Niet doen, denkt hij. Te intiem. Het liefst zou hij zijn hand lekker door haar krullen laten
woelen. Iets dat hij over een tijdje hopelijk iedere dag zal kunnen doen. Hij slikt.
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‘Die oorbellen staan je goed.’
‘Dank je.’ Ze veegt een denkbeeldig pluisje van haar shirt en kijkt hem met haar grote
blauwe kijkers recht aan.
‘Zeg, en je werk? Wat voor soort projecten doe je?’
Die vraag had hij eerder verwacht. Hij geeft er wel een draai aan.
‘Ik heb in het verleden een aantal technische uitvindingen gedaan. Van sommige krijg ik
nog steeds royalty’s.’ Hij legt zijn handen op zijn bovenbenen om ze stil te houden, maar praat
rustig door.
Ze kijkt hem vragend aan. ‘Wat voor uitvindingen dan?’
Hij neemt een slok van zijn tomatensap en slaat zo rustig mogelijk zijn benen over elkaar.
‘Vijf jaar geleden heb ik voor de Nederlandse Omroep een systeem bedacht om
beeldschermen vanuit de vloer omhoog te laten komen. Dat was een geweldige innovatie.’
Daniëlle gaat rechtop zitten. ‘Echt? Die zie ik weleens tijdens het journaal. Wat geweldig.’
Hij glimlacht en leunt achterover in de terrasstoel. Dan ziet hij een frons verschijnen boven haar
neus.
‘Maar dat is al een tijdje geleden,’ zegt ze aarzelend. ‘Wat doe je nu dan om je brood te
verdienen?’
Verdorie. Dit soort vragen maakt hem nerveus. Hij bluft het weg. ‘Bedrijven waarvoor ik heb
gewerkt bellen me nog steeds als ze een sparring partner zoeken. Never a dull moment, al moet
ik het sinds de dood van Els rustig aan doen. Maar laten we het over iets leukers hebben. Zullen
we sushi gaan eten in een waanzinnig goed restaurant in Schiedam? Lijkt je dat wat?’
De labrador naast hen slobbert luidruchtig uit de drinkbak.
‘In Schiedam?’ Ze leegt met twee teugen haar glas wijn. ‘Nou ja, waarom niet?’
‘Ik heb een snelle auto en we zijn er zo. Je zult er geen spijt van krijgen.’
Hij geeft de ober een flinke fooi en schuift Daniëlles stoel naar achteren. Als haar haar langs zijn
kaak strijkt dringt de bedwelmende bloemengeur zijn neus binnen. Een opwindende vrouw is
dit. Seringenstruiken komen er in zijn tuin, zoveel ze maar wil en in alle verkrijgbare kleuren. Hij
zet ze zo dicht mogelijk bij het plekje van Els. Dan kan zij er ook van genieten.
Als ze op het plein staan tekenen felle lichtflitsen zich af in de lucht. Automatisch pakt Daniëlle
zijn hand.
‘Ik ben bang voor onweer.’ Ze trekt haar jasje steviger om zich heen.
‘Niet nodig. Ik ben bij je.’
Als de eerste druppels vallen trekt hij haar mee de hoek om, een straatje met oude huisjes in.
Aan de linkerkant staat zijn auto geparkeerd. Hij bliept hem van het slot en houdt de deur voor
haar open. Ze laat zich in de stoel zakken en slaakt een zucht.
‘We zijn hier veilig,’ zegt hij met zijn warmste stem als hij naast haar zit. ‘Op naar
Schiedam.’ Even legt hij zijn hand op haar knie, dan start hij de auto en rijdt de straat uit.
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SCHILDEREN… HEEL UW GEDACHT IS SCHILDEREN

Met mijn dagboek tegen de borst geklemd bezoek ik plaatsen die ik sinds de breuk met Vincent
heb gemeden. Na het vissersdorp kan ik niet om ‘Panorama Scheveningen’, geschilderd door
H.W. Mesdag, heen. Al verstoorden straatrellen mijn bezoek. In de Kettingstraat raakten
lotelingen slaags met de politie. Ook in andere straten kwam het al tot conflicten. Een oploop
voor het politiebureel op de Groenmarkt werd met geweld uiteengedreven. Ik maak me
ongerust over mijn broer. Mijn gedachten blijven ook uitgaan naar Cesare. Sinds hij vastzit
probeer ik elke avond een krant te lezen. Over hem noch over Karel vind ik voorlopig iets terug.
Geen nieuws is goed nieuws.
Met wat omwegen bereik ik alsnog het kunsthuis in de Zeestraat. Net zoals op straat heb ik in
de smalle lege ontvangsthal schrik om bekend volk tegen te komen. Stom, want ik kan me niet
voorstellen dat iemand uit mijn familie of vriendenkring hier een stap binnen zou zetten. De
enigen die dat bij mijn weten zouden kunnen doen, zijn de weduwe en kinderen van de
wethouder waarvoor ik ooit heb gewerkt.
De vernederende aarzelingen bij de balie en bij de kaartjesknipper, of de vreemd opkijkende
kunstliefhebbers, die me het gevoel geven dat ik deel uitmaak van de tijdelijke expositie over
aardappeleters, spitters en koeien, neem ik er graag bij. Daaraan mocht ik me verwachten in dit
mondaine decor met mijn kleurloze hoed, die jaren geleden in de mode was, gescheurde shawl
en ogen waaruit honger en kommer gluren.
Via een donkere gang en wenteltrap beland ik als bij toverslag op dezelfde plaats als gisteren: de
Seinpostduin op Scheveningen. Alleen loop ik vandaag rond in een levensecht schilderij, in een
speciaal daarvoor gebouwde rotonde. Het Panorama biedt een onbegrensd uitzicht. In
zuidwestelijke richting ligt het vissersdorp met de vuurtoren, naar het westen kijk ik uit over de
Noordzee en het strand vol vissersschepen. In het noorden schitteren het Paviljoen Von Wied
en het Hôtel des Galeries en vanuit het noordoosten rijdt de stoomtrein aan langs de
watertoren. Kijk ik richting het zuidoosten, dan kijk ik in zekere zin naar mezelf. Daar ligt Den
Haag, gescheiden van Scheveningen door een uitgestrekt duinlandschap en het Kanaal. Daar
bevind ik me in levenden lijve. Slechts de militairen die oefeningen te paard houden, de
badkoetsjes met badgasten en het Grand Hôtel de Bains verstoren de illusie van werkelijkheid.
Zichtbare scheurtjes in de tijd. Ten tijde van mijn bezoek met Vincent, amper een jaar na de
opening, viel het door God geschapen landschap niet te onderscheiden van dit kunstmatige. Het
werd zo precies uitgebeeld dat het beangstigend werkte, dat het apocalyptische idee de kop
opstak dat in dit tijdperk de mens God naar de kroon zal steken. Mijn hersenen maken een
tuimeling, net zoals tijdens dat eerste bezoek begin ik te duizelen. Niet van emotie, maar omdat
mijn ogen tomeloos scherpstellen. Het verstand schreeuwt dat de horizonten vals en vlakbij zijn,
maar mijn ogen willen het niet geloven.
Ook in een ander opzicht is de belevenis adembenemend. Buiten dit schilderij, buiten dit
gebouw, voel ik me evenzeer gevangen in een schilderij. Een geest in een fles. Alsof ik de
grenzen van mijn beperkte leefwereld niet kan doorbreken.
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Net dat is wat ik van plan ben. Uit mijn cocon stappen, frisse lucht opsnuiven en mezelf behagen
met verre horizonten. Echte horizonten die niet duizelig maken, maar kalmeren.

© Yves Saerens
Uit: Sien van Gogh

13

THE GIRL BEHIND THE RING
Daar zit ze dan,
een beetje angstig voor wat er komen zal.
Haar eerste keer,
waarschijnlijk daarna,
nooit meer.
Daar zit ze dan,
na vele overtuigingen, samen met nog clubgenoten,
want dit is in organisatie van haar fitnesscoach die ook worstelaar is.
Vroeger keek ze wel eens naar catch/wrestling/worstelen, maar nu gaat de tv uit.
Daar zit ze dan. Niemand kent haar, of toch nog niet goed.
Daar zit ze dan.
Is dit haar eerste keer, daarna nooit meer?

© Lieve Van Hemelen
Uit: The girl behind the ring
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VERWARD

‘Spreek ik met Ibolya Moór?’ hoorde ze een stem aan de andere kant van de lijn vragen. Zodra
ze zijn stem hoorde wist ze wie het was. Het was haar vader die 25 jaar geleden was verdwenen.
Als een groen gif kwam haar woede aan de oppervlakte.
‘Je leeft dus nog. Fijn dat je me dat zo snel laat weten. Laten we ons contact wat intensiveren.
Wat dacht je van een belletje over een jaar of twintig?’ brieste ze.
‘Niet ophangen,’ zei Lázsló snel.
Ze deed haar ogen dicht en merkte dat haar handen begonnen te beven.
‘Als je naar mij toe kan komen, zal ik alles vertellen wat er speelt. Ik heb je hulp nodig voor het
oplossen van het familiegeheim, de vloek waarover ik je in mijn brief heb geschreven. Het is mij
niet gelukt deze op te heffen en mijn enige hoop is nu op jou gevestigd.’
Wie dacht hij wel dat hij was dat hij zomaar weer in haar leven kon verschijnen? En dan op een
moment dat het hem uitkwam? dacht ze. Ze kreeg de neiging om op het rode icoontje van haar
mobiel te drukken en bewoog haar hand al richting de gsm. Net voordat ze met haar vinger de
knop raakte, zei haar vader weer iets. Iets in zijn toon maakte dat ze haar vinger weer
weghaalde en hem een kans gaf om zijn verhaal af te maken. Achteraf zou ze zeggen dat dit het
cruciale moment was waardoor alles in haar leven was veranderd. Grote veranderingen zijn
soms terug te voeren op kleine keuzes.
Bijna 25 jaar lang had ze gedacht dat haar vader dood was. Tot zo’n vijf maanden geleden. Toen
had ze een korte brief van hem ontvangen. Daarin had hij geschreven dat hij naar Hongarije was
gegaan om te proberen de vloek, die op zijn familie rust, op te heffen. In Hongarije was hij door
een beroerte getroffen. Deze beroerte had ervoor gezorgd dat hij zich niets meer kon
herinneren. Hij had nog meer onzin geschreven, zoals dat deze vloek eerst opgeheven moest
worden voordat hij het contact met haar en haar zusje kon herstellen. Deed hij dat eerder dan
bracht hij hun leven in gevaar. Welke mafkees schrijft zo’n brief, had ze gedacht. Wat wilde haar
vader bereiken met deze brief? Was het een smoes om zijn verdwijning goed te praten? Toen ze
de brief bijna helemaal gelezen had, had ze de neiging gekregen om deze in duizend stukjes te
verscheuren.
Ze moest er met iemand over praten. Haar zusje leek haar de enig juiste persoon daarvoor,
omdat zij ondanks hun verschillende interesses als enige haar hele verleden deelde.
‘Is het echt geen grap die iemand met je uithaalt? Waarom zou je trouwens gaan?’ vroeg Ana
even later toen Ibolya was uitgesproken.
‘Ben jij niet nieuwsgierig hoe hij eruitziet?’ Vanaf het moment dat ze Lázsló aan de lijn had
gehad, was ze naast boos ook nieuwsgierig naar hem geworden.
‘Wat moet je nog met hem? Hij heeft ons toch maar mooi laten barsten toen wij hem nodig
hadden. En als het werkelijk László is, dan zoekt hij het nu maar lekker uit. Ik heb hem niet meer
nodig.’
Heimelijk had ze gehoopt dat Ana net zo nieuwsgierig naar hun vader was als zij, maar ze
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besefte dat ze zelfs op dit punt het niet met elkaar eens waren. Ze verwenste zichzelf dat ze de
aandrang om Ana te bellen niet had weerstaan. Eigenlijk wist ze al dat Ana anders over het
onderwerp László dacht. Toch had ze de hoop gehad dat Ana verrast en nieuwsgierig naar hem
was geworden.
‘Ik wil weten waarom hij nu contact opneemt. Ik wil weten wat er in de tijd tussen zijn brief en
nu is veranderd,’ antwoordde ze in alle eerlijkheid.
‘Doe dan wat goed voelt voor je,’ zuchtte Ana.
‘Weet je zeker dat het papa is? Geef me in ieder geval het adres,’ vroeg Ana toen het stil bleef
aan de andere kant van de lijn.
‘Dat is maar een half uurtje bij ons vandaan en wij wisten van niets, kreunde Ana toen Ibolya
het adres in Utrecht aan haar door had gegeven. ‘Kan je nagaan hoe weinig hij om ons geeft,’ zei
Ana met een stem die haar kwaadheid verried.
‘Wanneer ga je?’ vroeg Ana.
‘Nu direct.’
Ibolya pakte de sleutel die bij de brief van haar vader had gezeten. Ze borg de sleutel in een
vakje van haar kleine, groene, leren handtas op. Als verdoofd reed ze naar László. Die vloek
interesseerde haar niet, want zoiets lag buiten de grens van waarschijnlijkheden waarin zij
geloofde. Er moest een logische reden zijn waarom haar vader weg was gelopen. Ze trapte het
gaspedaal flink in en reed ver boven de maximaal toegestane snelheid.
Een krappe dertig minuten later stak ze de sleutel, die bij de brief had gezeten, in de voordeur
van László’s huis. De sleutel paste. Vanuit de woonkamer hoorde ze de zachte, bekende stem
van haar vader. Hoe zou hij erbij liggen? vroeg ze zichzelf af. Ze had de zwakte in zijn stem
gehoord. Zodra ze de deur openduwde, kreeg ze het gevoel dat ze omsloten werd door een
sluier van zware energie. Het bekende klamme gevoel dat ze ook kreeg wanneer mensen het
niet met elkaar eens waren. Ze hoefde daarvoor niets te doen, ze voelde gewoon iets wat haar
de adem benam. Voetje voor voetje liep ze door de smalle hal naar de woonkamer. Toen ze
voor de deur van de woonkamer stond, zoog ze alle lucht die ze kon inademen in haar longen en
stapte over de drempel. Met haar hand nog op de deurklink bleef ze in de deuropening staan.
Ze liet haar blik door de kamer dwalen.
‘László,’ was het enige wat ze uit kon brengen. Haar vader lag aan de andere kant van de
woonkamer in een ziekenhuisbed voor een groot raam.
‘Ik ben zo blij dat je gekomen bent Ibolya,’ lispelde haar vader. ‘Wil je hierheen komen?’
Langzaam en met haar armen stijf naast zich, liep ze naar het ziekenhuisbed. Ze nam het gelaat
van haar vader in zich op en voelde hoe haar woede langzaam wegzakte. Links achter het bed
zag ze een ingeklapte hangoortafel. Verder een verschoten bankstel en een eettafel met
stoelen. De inrichting was sober. Bij zijn bed aangekomen zag ze dat haar vader er nog slechter
uitzag dan ze in eerste instantie had gedacht.
‘Papa,’ zei ze waarbij ze hem in de ogen keek. Ze zag dat hij zijn lippen bewoog, maar ze
verstond niet wat hij zei. Zijn ogen die vroeger felblauw waren geweest, met een randje van de
kleur indigo eromheen, zagen er flets uit. Haar vader zei iets dat ze niet kon verstaan. Ze boog
zich voorover. ‘Ik heb je niet verstaan. Wat zei je?’
‘Los het alsjeblieft op. Je ziet wat ervan kan komen,’ zei hij. Zijn Hongaarse accent was meer
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dan ooit aanwezig. Ze hield van de puntige uitspraak van de klinkers en de zangerige melodieuze
uitspraak van de medeklinkers. Het leek op een dans. Zijn stem wekte een diepe emotie bij haar
op en in een opwelling pakte ze zijn hand vast. László kneep er zachtjes in.

© Ibolya Moór
Uit: De vloek van de Hongaarse familie Moór
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SCHAAMSPEL
HOOFDSTUK 1
ANGST
1999
‘De angst is sterker dan wapens.’ (Aeschylus)

Die ogen! Ze hadden hem gezien. Ze hadden hét gezien.
Uitgeput, doortrokken van totale wanhoop en met een pijn in zijn lijf die doorstraalde tot in zijn
kop, doolde hij urenlang door de straten van de stad, op zoek naar Verlossing, zijn eeuwige
metgezel met zich mee zeulend. Angst was de naam van de metgezel die hem kwelde, die hem
zijn hele leven al gekweld had. Altijd cirkelde de Angst om hem heen, als een zwerm wespen rond
een pot gelei. De Angst viel hem aan, porde hem, stak hem en blies een verwoestend gif in zijn
aders. De Angst holde hem uit en vrat hem leeg. De Angst speelde een spel met hem en hij, hij
was te laf, te bang om het spel te stoppen en de cirkel te doorbreken. De Angst had het gezicht
van zijn moeder. Haar grimmige trekken – ooit moest dat gezicht toch zacht zijn geweest? –
woonden nu in zijn hoofd. Zijn gedachten verkeerden in staat van ontbinding en de Angst
vermenigvuldigde die gedachten. De Angst had nu hulp gekregen van zijn broertje Schuld om het
sloopwerk op te drijven, om nog harder en meedogenlozer op hem in te beuken. Het tiranniek
verbond van Angst en Schuld had zich aan hem vastgeketend en sloeg onverstoorbaar lekken in
zijn godvergeten en verdoemde ziel. Jankend om wat was, bleef hij verder dwalen, ten prooi aan
de tijd en haar archonten. Zelfs de stad kleineerde en bespuwde hem. De muren van de huizen
en appartementsgebouwen schuurden langs zijn huid. Ze bogen zich grijnzend naar hem toe en
hij hoorde hen fluisteren hoe ze hem langzaam zouden gaan verpletteren, hoe ze zijn door Angst
en prakkiseren verweekte hersenen zouden vermorzelen, hoe ze zijn kiezen zouden vermalen tot
gruis waar zelfs de lelijkste en meest schurftige bastaardhonden niet op zouden willen pissen, hij
hoorde hen schreeuwen hoe ze het vel van zijn ziekelijk lijf zouden schrapen, hoe ze steen aan
steen zijn gescleroseerde botten zouden breken, hoe ze zijn meurende ingewanden door de riolen
zouden persen als voer voor de ratten. Ze schreeuwden en joelden tegen hem, ze verachtten hem
om wat hij gedaan had, ze sloegen met hun deuren en rammelden met hun ramen, als een
boosaardige fanfare die hem haar gemeenste beschuldigingen in wanklanken toe krijste, een
kakofonie die zijn hele lichaam teisterde. De vensters van de gebouwen gilden mee en de strepen
gebroken avondlicht die ze lieten vallen, brandden wonden in zijn donkere ziel.
Zelfs de elementen spanden samen tegen hem in een hels kabaal, een akoestisch pandemonium,
een torment van water en wind, een afschuwelijke regenbui in een dantesk gebulder. De wind
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lachte hem uit en zwiepte de regen op, scherpe druppels sneden in zijn onbeschermd gezicht en
lieten er efemere littekens op achter.
Angst en Schuld joegen hem voort. Doelloos en nat, kop in kas, als een geslagen hond die zijn weg
naar huis niet meer vond, doolde hij verder, steeds dieper de stad in, waar haar onderbuik op
hem wachtte.
‘Ik zal je verkwikken’, zei de Roes, want wanneer de Angst zich helemaal voor hem opende, zijn
vleugels over hem spreidde en hem zijn liefde verklaarde, dan kon alleen de Roes hem helpen. De
Roes was zijn enige vriend gebleven. De anderen hadden hem verlaten. Danny, Erik, Patrick, Peter,
zijn schoolvrienden, ze waren er niet meer. Geen enkele vriend was er nog. Zelfs de Gekruisigde
was voorgoed verdwenen. Dat zei genoeg. ‘Komt allen tot mij, die belast en beladen zijt’, zei de
Roes, ‘en ik zal u verkwikken.’
Nee, niet hier, niet in deze kroeg. Hier was hij al ooit geweest, toen hij nog student was en weinig
geld had. Ook toen al zocht hij naar Verlossing. Een lijvige dalleshoer had hem mee naar boven
genomen, maar de geur die van ergens tussen haar benen was opgestegen toen ze zich eenmaal
volledig had ontplooid, had hem doen walgen. Jankend van Verlangen was hij weggevlucht, terug
naar de stilte van zijn kamer, waar hij zich bevredigd had, zoals hij al zo dikwijls had gedaan, niet
om te genieten, maar uitsluitend om het ziek makende vuur van Verlangen te doven.
‘Hier, laten we dan hier naar binnengaan’, zei de Roes. ‘Laat ons drinken, vriend, laat ons dansen,
vriend, laat ons zingen.’ De Roes verleidde hem, met lieve woordjes, met beloftes van
vergetelheid, Hij nodigde hem uit, opende voor hem de deur van een donkerbruin café. Het
metalen uithangbord zwiepte driftig in de wind, krijsend van speels genot. ‘Kom’, beval de Roes
en hij, hij haastte zich naar binnen. De pijn in zijn buik was erger geworden.
Het café was dun beklant. Verscholen in een eigen wereld van blauwgrijze rook staarden andere
eenzame mannen voor zich uit, of ze keken in hun glas, mannen met pijn aan het leven, zich
afvragend of ze ooit nog gelukkig zouden kunnen worden.
Everybody's going out and having fun, I'm a fool for staying home and having none. I can't get
over how she set me free. Oh, lonesome me.
Neil Young zong hen luidkeels zijn liefdesverdriet toe.
There must be some way that I can lose these lonesome blues, forget about my past and find
someone new, I've thought of everything from A to Z. Oh, lonesome me.
Een vrouw met een veel te lang gezicht en droeve paardenogen speelde vloekend op de
flipperkast.
I’ll bet she’s not like me. She’s out and fancy free, flirting with the boys with all her charmes, but I
stil love her so, and brother don’t you know, I’d welcome her right back here in my arms.
Nog rechtstaande bestelde hij een gin-tonic.
‘Het is me nogal een weertje, niet?’, zei de cafébaas voor de tigste keer in zijn leven.
De man was een puisterige rocker van middelbare leeftijd, zonder enige twijfel ook middelbaar
van denken, in een veel te krap AC/DC T-shirt dat zich als een trommelvel over zijn gezwollen pens
had gespannen, klaar, zo leek het, om ieder moment AC van DC te zullen gaan scheiden.
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There must be some way that I can lose these lonesome blues, forget about my past and find
someone new, I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me.
‘Ja. Het toilet, alstublieft?’
De baas keek hem gemelijk aan. ‘Daar.’ Hij wees vaag naar achteren, zwaar beledigd door de botte
reactie op zijn vriendelijke opener.
‘Sorry, het is dringend.’
In een verontschuldigend en ook wel een beetje onderdanig gebaar de handen heffend, snelde
hij in de aangewezen richting. Hij gooide de deur van het mannentoilet open en liet zich op de
knieën vallen. Hij sloeg zijn armen om de wc-pot en in die innige omhelzing kotste hij Angst en
braakte hij Schuld. Schokkend rechtte hij de rug, maar de penetrante, zurige geur van urine en
uitwerpselen, de aanblik van de bruine spatten op de onderkant van de opstaande bril, van de
zwarte schaamharen die een grillig net van fijne barstjes in het mooie, witte porselein hadden
geweven, ze deden zijn maag opnieuw spastisch samentrekken en een tweede golf zuur vocht
schoot omhoog uit het diepste van zijn ingewanden, schroeide op weg naar buiten zijn slokdarm
en zijn keel en klaterde met zo’n kracht en snelheid in de pot dat de spetters stinkend braaksel
terugkaatsten in zijn gezicht. Zwetend en helemaal trillend stond hij op. Hij zwijmelde naar de
wasbak. Met wat papieren tissues uit de automaat wiste hij het braaksel van zijn gezicht en
veegde hij snot en slijm van zijn lippen. Hij snoot zijn neus, spoelde zijn mond en spuwde de laatste
restjes kots, die tegen zijn tanden waren blijven plakken, uit. ‘Ziek ben ik,’ zei hij tegen zijn
spiegelbeeld, ‘ziek ben ik, tot in de kern van mijn ziel.’ Met zijn armen rond zijn lijf, om zich af te
sluiten, om zich te beschermen tegen zijn eigen zieke zelf, leunde hij achterover tegen de
tegeltjeswand, op zoek naar adem. Nu pas merkte hij dat zijn broek nog natter was geworden, op
de knieën en op de pijpen, daar waar hij ermee voor de pot in een plas pis gelegen had. Het was
niet anders.
‘Kom,’ zei de Roes, ‘je bent er klaar voor.’
Hij trok de deur van het toilet achter zich dicht en ging terug naar de bar. Hij plantte zich op een
kruk en dronk gulzig zijn glas gin-tonic leeg.
‘Nog een.’
Old man lying by the side of the road with the lorries rolling by, blue moon sinking from the weight
of the load and the buildings scrape the sky, cold wind ripping down the alley at dawn and the
morning paper flies, dead man lying by the side of the road with the daylight in his eyes.
Neil Young had het ondertussen over een andere boeg gegooid.
‘Neem er nog een’, beval de Roes.
‘Nog een.’
‘Wat scheelt er?’, vroeg de rocker.
‘Chronische zielenpijn. Ze sloopt een mens.’
‘Doe het maar rustig aan, vriend, we willen hier geen problemen.’
‘Nee, die willen we niet,’ antwoordde hij een beetje spottend, ‘die hebben we al.’
De baas keek hem vreemd aan, maakte het drankje klaar en wendde zich toen schouderophalend
naar een andere klant met wie het aangenamer praten was.
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Kortgesloten zat hij daar, opnieuw in zelfvernietigingsmodus, zoals vroeger. Een man in een kroeg.
Een man die dronk, alleen, met velen, zichzelf verachtend om wie hij geworden was. Schuld stond
in hem geschreven met letters van bloed.
‘Het leven heeft mij definitief verslagen’, mompelde hij tegen de Roes, ‘en daarom kan ik het niet
langer vasthouden.’
Hij was nu helemaal alleen in zijn hoofd.
‘Binnenstappen in de kring der onbruikbaren. Op weg naar het niets. Meer is er niet.’
Don't let it bring you down, it's only castles burning, find someone who’s turning and you will
come around.
Zijn ogen scheurden open, de tranen stroomden volop.
‘Gaat het, maat?’, vroeg de man die het dichtst bij hem zat, slechts enkele krukken verder, troebel
kijkend uit twee oude ogen die alles al gezien hadden. Zijn gele wijsvinger tikte nerveus tegen de
askegel van een filterloze sigaret.
Was de man alleen maar een eenvoudige Samaritaan of was hij een spotter die de Schuld die uit
zijn poriën brak, kon lezen en die de geur van Angst die met hem verkleefd was, kon ruiken?
Waren Schuld en Angst de Kaïnstekens die God in zijn voorhoofd had gebrand?
‘Speelschuld is ereschuld en speelschuld dient altijd ingelost te worden, zeker als je ze gemaakt
hebt bij God’, zei hij. ‘Zelfs als je niet meer in Hem gelooft’, voegde hij er schamper aan toe.
Hij schudde zijn hoofd, dronk zijn glas leeg en stond op. ‘Ik heb misdaan’, zei hij, ‘door onschuldig
bloed te vergieten.’ Hij gooide wat munten op de toog en verliet het café, klaar om naar Akeldáma
te gaan, waar hij door te sterven zijn verraad aan het leven zou vieren.
Don't let it bring you down, it's only castles burning, find someone who’s turning and you will come
around.
Neil Young probeerde hem nog tevergeefs op betere gedachten te brengen.
De nacht scheen in zijn ogen toen hij buitenkwam. Het was nog feller beginnen te tempeesten,
maar het stoorde hem niet meer. Zware regendruppels dansten een ballet van bellen op een
steeds groter wordend podium. Een magere kat met een ontstoken oog keek hem venijnig aan
en vluchtte sluipend weg onder een geparkeerde auto. Een enkele bliksemflits van een onweer in
de verte lichtte de omgeving even op, een foto nemend van zijn desolate gang naar Canossa. In
die ene seconde zag hij duidelijk de contouren van een merkwaardig kerkje, in al zijn kleinheid
majestueus afgetekend tegen een vale, gele achtergrond waar wolken en een beetje maan elkaar
gevonden hadden.
‘Bent U daar?’, riep hij vertwijfeld uit.
Natuurlijk moest Hij daar ergens zijn, Hij, de eerste oorzaak van alle dingen, van alle pijn vooral,
van de pijn die zich sinds zijn geboorte als een mist verdicht had en altijd rondom hem was blijven
hangen.
‘U bent er nooit,’ antwoordde hij zichzelf, ‘maar de pijn is er altijd. Ik schuif haar voor mijn
geestesoog en versplinter haar, tot naalden, tot deeltjes, soms groter nog dan het geheel. Er is
altijd pijn genoeg. Maar waar bent U? Wie, buiten U, kan de leegte, bij gebrek aan U, opvullen?’
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Een nieuwe bliksemschicht trok sporen door het luchtruim. In het verdwijnend nalicht zag hij hoe
een valk door het galmgat in de toren binnen dook. Het kerkje moest er al een eeuwigheid staan,
maar hij had het nooit eerder opgemerkt. Of stond het er alleen vandaag, als een goddelijk
antwoord op zijn onbeschaamd getier? Zijn Laatste Oordeelskerkje?
Mijn verbeelding bedriegt me, dacht hij, of erger nog, ik misbruik haar. Met haar aan de macht
schroef ik mezelf steeds dieper vast. Muurvast. Ze neemt loopjes met me, drijft me langs smalle
wegen en grachten waarin ik struikel, elke meter, telkens opnieuw, en het stinkende water
doorweekt mijn kleren, zoekt zich een weg naar mijn mond en longen, druppel voor druppel.
Stop!!! De molentjes in zijn hoofd wiekten weer.
De architect die het kerkje had gebouwd, moest iemand zonder eigen stijl maar wel met smaak
geweest zijn, een eclecticus die min of meer op geluk en misschien naargelang de
omstandigheden diverse stijlen met elkaar vermengde. Hier had hij gekozen voor een
mengelmoes van neoromaanse, neobarokke en byzantijnse elementen en dat had een ongewoon
en excentriek bouwwerk opgeleverd: een koepelkerkje, geflankeerd door koepelvormige
zijbeukjes en absis die als halve eierschalen tegen het hoofdgebouw aanleunden. Gevangen in de
rondboognis boven de deur, achter dik en versleten glas, groette een bronzen Maria al wie
voorbijkwam even liefdevol.
‘Gaan we het nu uitvechten, God, of durft U niet? Even goede vrienden, hoor. Antwoord,
godverdomme!’
Hij liep naar het kerkje, knoopt zijn broek los en liet ze tot op de enkels zakken. ‘Ik bepis U, God’,
tierde hij. Met de ene hand haalde hij zijn geslacht tevoorschijn en met de andere arm steun
zoekend tegen de kerkmuur, piste hij zich helemaal leeg. Hij trok zijn broek terug op, smeet de
deur van het kerkje met volle kracht open en stormde naar binnen.
‘Hier ben ik, God, maar waar bent U?’
Hij liet zich op de communiebank voor het altaar op de knieën zakken en bad, genadeloos voor
zichzelf: ‘Geef mij kanker, God, en tering en tyfus,’ lamenteerde hij, ‘straf mij zoals u Job gestraft
hebt, maak het mij niet te gemakkelijk, laat er mij niet ongestraft van tussen muizen.’
Een schurend geluid deed hem schrikken. Hij draaide zijn hoofd naar links en zag dat de deur van
wat de sacristie moest zijn, langzaam openging en dat een gebogen priester, in soutane nog, boos
binnenkwam, gealarmeerd door het goddeloze gejeremieer en gereed om de tempelschenner te
verjagen.
‘Wat zullen we nu krijgen?’
Toen de man naderbij gekomen was, zag hij dat de priester stokoud moest zijn. De gegroefde
hondenkop deed hem denken aan de Guido Gezelle die hij zo goed kende van de buste die vroeger
bij hen thuis boven op de piano had gestaan.
‘God is dood, mijnheer pastoor, dood, maar nog niet begraven’, schamperde hij. ‘Zijn lijk ligt nog
boven aarde en iemand moet nu een graf maken, Hem erin gooien en Hem toedekken met
ongebluste kalk. Zullen wij tweeën dat samen doen?’
‘Zeg dat niet, niet hier’, zei de pastoor, enigszins gekalmeerd toen hij het betraande gezicht van
de late kerkbezoeker zag.
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‘Ik geloof niet meer in Hem,’ fluisterde deze, ‘of nee, laat ik het anders stellen, ik weet niet meer
of ik nog in Hem kan geloven, omdat ik zo weinig van Hem terug vind in mezelf, noch in andere
mensen. Ik begrijp het niet, ik begrijp Hem niet.’
‘Dat hoeft ook niet,’ antwoordde de oude man, ‘want als je God begrijpt, is Hij God niet meer.’
‘Bespaar me uw clichés, mijnheer pastoor.’
‘Een cliché is niets anders dan overgeleverde waarheid, alleen is ze verpakt in te veel gebruikte
woorden. Kom, laat ons gaan zitten.’
Beide mannen zetten zich neer op de eenvoudige kerkstoelen, sommige al gammel van het vele
leed dat ze in de loop der jaren hadden moeten dragen.
‘Wanhopig heb ik geprobeerd om in Hem te geloven, maar als dat niet in een mens zit, dat
geloven, dan werkt het niet.’
‘Er zijn vele soorten geloof, ook een wanhopig geloof, zelfs een ongeloof is er een. God is
ruimdenkend wat dat betreft.’
‘Ik betwijfel ten zeerste of Hij nog zo ruimdenkend zal zijn als Hij weet wat ik gedaan heb.’
‘U zou verstomd staan. Waar berouw is, is veel mogelijk.’
‘Niet meer voor mij, mijnheer pastoor. De duivel danst in mijn ziel. Ze groeit niet meer, nee,
integendeel, ze dooft uit en beweegt zich steeds verder van me weg. Ik ben een eiland, mijn eigen
eiland in een niet-bestaande wereld, niet-geschapen door een niet-bestaande God. Alles is er
donker, zelfs de dageraad blijft donker. Ik ben redeloos, maar ook reddeloos verloren, onredelijk,
maar ook onreddelijk, onredbaar. Ik ben een overbodig mens geworden, een mens op overschot,
een wegwerpmens.’
‘Niemand is een overbodig mens, niemand is onredbaar, zoals u dat zegt, zelfs voor de grootste
zondaar is er nog altijd een weg terug’, zei de priester scherp. ‘U hebt er alleen nog geen enkel
idee van op welke manier u nog betekenis aan uw leven zou kunnen geven. Binnen afzienbare tijd
ziet het er weer heel anders uit.’
‘Als ik niet geboren zou zijn, dan pas zou mijn leven er heel anders hebben uitgezien’, wierp hij
spottend tegen.
De priester liet een bewuste stilte vallen. Toen hij weer sprak was dat als tegen een kind, in korte,
heldere zinnen, ondersteund door krachtige pauzes, met een gedrevenheid en een overtuiging
die men van een oude man niet onmiddellijk zou verwachten.
‘Waarom, denkt u, bent u hier naar binnengekomen? Waarom, denkt u, heeft u mij hier ontmoet?
Vraag het Hem. Leg het in Zijn handen. God kent uw zonde. Toon berouw. Dat kan ik niet voor u
doen. Dat moet u zelf doen. God helpt diegene die zichzelf helpt. Altijd.’
‘Doodsbang ben ik,’ antwoordde hij, ‘doodsbang om te sterven, en er heilig van overtuigd dat ik
er, wat de rest van de wereld betreft, net zo goed niet geweest had kunnen zijn, begrijpt u dat?
Leven is geen oplossing.’
En toen huilde hij, in de agonie die alleen bekend is aan wie al ooit aan zichzelf gestorven is. Hij
huilde bittere tranen, tranen van schaamte om zichzelf, tranen van schaamte om zijn misdaad,
tranen van schaamte omdat hij in zijn leven zo weinig tranen van liefde en verdriet had kunnen
wenen.
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‘Nu is het goed’, zei de priester. ‘Zullen we samen bidden?’
‘Ja.’
De twee mannen maakten een kruisteken en bogen het hoofd.
‘Ik hoor dat u me roept, God, met mijn eigen stem, hoewel ze schor is soms en ik de woorden niet
altijd versta.
Ik zie dat u me wenkt, God, met mijn eigen hand, hoewel ze zich krampachtig sluit en ik de tekens
niet altijd begrijp.
Maar ik weet dat u me hoort, God, en me ziet, me voelt, wanneer ik u nader om te antwoorden,
ooit.’
‘Ik laat u nu alleen’, zei de priester. Hij gaf hem een kruisje op het voorhoofd, zegende hem –
benedicat vos omnipotens deus – draaide zich toen om en schuifelde naar buiten.
Vanuit het altaarstuk in het barokke portiekaltaar, onder het stralende oog van de Almachtige en
omringd door zijn vrienden Elifaz, Bildad en Zofar, keek Job bemoedigend toe, een haveloze man,
zo goed als naakt, zijn lichaam met zweren overdekt, toch enigszins gelukkig en altijd bereid om
het weldadige en louterende effect van langdurig lijden als boodschap van troost en hoop mee te
geven aan al wie zich opmaakte voor een innerlijke hemelreis.
Rustig ademend stond hij op. Hij wandelde langs de houten kruisweg waarvan de beelden het
Christusleed en daardoor ook alle wereldleed verlevendigden. Nog nooit had hij zoveel pijn gebald
gezien als hier in de dode, pupilloze ogen, de verwrongen gelaatstrekken en de artritische
ledematen van de veertien sculpturen, uitgestoken in donkere eik. In een kort gedicht had de veel
te vroeg gestorven kunstenaar (1961-1992), bijna overbodig, met prachtige geschreefde letters
zijn eigen lijden toegevoegd.
Opstaan uit het graf van elke dag
Wonden
Niet geheeld nog
Scheuren open
Door tranen straalt mijn ziel
En drukt ze uit
Wat ik niet zeggen kan
Vervormd misschien
Wie leest mijn tranen dan
Verstaat de letters van mijn hart
Wie vangt ze op
De chaotische schoonheid van het kerkje trof hem nu met een zo’n heftigheid dat ze hem deed
zwijmelen en opnieuw welden tranen in hem op, maar het waren geen tranen van schaamte
meer, maar tranen van ontroering en het was vooral de heftigheid van de emotie die hem
ontroerde, meer nog dan de schoonheid zelf, omdat hij dergelijke heftigheid bij zichzelf niet meer
mogelijk had gedacht.
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Een zen-rustige moeheid daalde over hem neer en in die angst- en schuldloze toestand bleef hij
even staan. Seconden verwelkten tot minuten.
Toen hij buitenkwam was het gestopt met regenen. Een spichtige vrouw met een plastic kapje op
haar hoofd, die haar al even spichtig hondje aan het uitlaten was, keek hem wantrouwend aan.
‘Wat deed u daar in de kerk?’, vroeg ze.
‘Bidden’, antwoordde hij.
‘Wie heeft de deur open gemaakt?’
‘Die was open. De pastoor zal ze open gemaakt hebben.’
‘De pastoor? Welke pastoor?’
‘Een kromme, oude man met een rimpelig gezicht. Hij deed me aan Guido Gezelle denken.’
‘Pastoor Van Immissen, zeker?’, vroeg de vrouw schamper.
‘Ik weet niet hoe hij heet, hij heeft me zijn naam niet gezegd, maar ja, dat moet hem zijn.’
‘Pastoor van Immissen is al twee jaar dood, onnozelaar’, beet het spichtig mens hem toe. ‘Maak
dat je wegkomt, of ik bel de politie. Zuiplap!’, wierp ze hem nog na, terwijl ze hooghartig verder
stapte, haar onwillige chihuahua, die nog euforisch een vlag van een soortgenoot aan het
besnuffelen was, met zich mee sleurend. Honden hadden hun eigen wetten.
Ontdaan keek hij de wegwandelende dame na. Toen hij het kerkje terug wilde binnengaan, zag
hij dat het slot stuk was. Hij moest het geforceerd hebben toen hij de deur open had gegooid.
Dankbaar richtte hij zijn ogen ten hemel en prevelde zichzelf levensmoed toe.
‘God, ik wil terugkeren op de weg die U voor mij uitgetekend hebt, ik wil terugkeren in de tijd die
u mij toegemeten hebt. God, ik wil mezelf herscheppen. Daarom moet ik weg nu, weg van dit
gebaande pad, op pelgrimstocht om mezelf te verliezen in de hoop mezelf te vinden, om niet
langer mijn eigen vraag te moeten zijn, op pelgrimstocht om op pelgrimstocht te kunnen blijven
gaan, naar daar waar de geur van wilde rozen me wil ontmoeten.’

© Luuk Hoedemaekers
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SCHULENSMEER

Ze zou opluchting moeten voelen. Gek genoeg was dat niet zo. Misschien kon ze nog niet
geloven dat het eindelijk zover was, zou ze het pas geloven als Elke daadwerkelijk langs haar zat
en ze het gaspedaal induwde, weg van het gebouw waar ze zich de afgelopen maanden
meermaals per week naartoe had gesleept. Wil sloot haar ogen. De warme, vibrerende stem
van Johnny Cash vulde de auto.
I hear the train a comin’, it’s rollin’ ‘round the bend.
And I ain’t seen the sunshine since I don’t know when.
Wil staarde naar de gevel van de gevangenis. Ze bedacht zich dat we mensen vaak reduceren
tot het ergste dat ze ooit deden. Alsof enkel onze slechte daden ons definiëren en al het goede
verdampt. Mensen kunnen veranderen. Wil had het zo vaak zien gebeuren. Ze had het zelf
gemerkt en gevoeld – hoewel de veranderingen vaak zo onopvallend gingen, dat ze het pas
nadien merkte, wanneer ze terugkeek op een bepaalde periode en zich met een schok
realiseerde dat ze toen een ander mens was.
‘Folsom prison blues, meen je dat nu?’ Elke stelde de hoofdsteun van de autostoel bij.
Wil voelde haar mondhoeken omhoog krullen. ‘Toepasselijk, toch?’
‘Mijn leven is een grap voor jou.’
Wil was er zeker van dat het als grap bedoeld was, al bleek dat niet uit Elkes toon of
gezichtsuitdrukking. Het zou vast nog een tijdje duren voor haar gevangenismasker afviel. Wil
volgde een politiecombi de Grote Ring op. Ze keek nog een laatste keer naar het gebouw in haar
achteruitkijkspiegel en zag dat Elke hetzelfde deed.
‘Wat wil je doen, nu je weer op vrije voeten bent? Coke scoren, een fles whiskey soldaat
maken?’
‘Grieks.’
‘Griekse whiskey?’
Elke skipte een paar nummers op de cd tot ze aan ‘Jackson’ kwam. Haar lievelingsnummer, wist
Wil. Onder andere omstandigheden zou Wil geprotesteerd hebben omdat Elke nummers skipte.
Nu nam ze de stem van June Carter voor haar rekening, terwijl Elke de zanglijnen van Johnny
Cash zong.
I'm goin' to Jackson, and that's a fact
Yeah, I'm goin' to Jackson, ain't never comin' back
Een brede grijns vormde zich op Wils gezicht. Alles kwam weer goed. Dat moest wel.
Ze aten alsof ze dat al weken niet gedaan hadden. Wil realiseerde zich dat ze de laatste tijd
eigenlijk ook niet zoveel gegeten had. De ober flirtte openlijk met Elke, die zichtbaar genoot van
de aandacht.
‘God, wat heb ik dat gemist de afgelopen maanden,’ fluisterde ze toen hij weg was.
‘Hij zou eens moeten weten waar je gezeten hebt.’
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Na het eten reden ze naar de South of Heaven, een gezellig metalcafé in Bilzen met een zaaltje
aan, waar ze weleens naar optredens gingen. Elke dronk de ene Jupiler na de andere. Wil hield
het bij een biertje en schakelde toen over op water.
‘Ik ben gestopt met roken.’
‘Echt?’ verbaasde Wil zich. Zelf was ze jaren geleden al gestopt maar ze had Elke nooit weten
overtuigen om het zelfs maar te proberen. ‘Dan heeft die gevangenisstraf je toch nog iets
positiefs bijgebracht.’
‘Ik was ook gestopt met drinken, maar daar begin ik bij deze terug mee.’
Ze lachten en bestelden nog een rondje. Wil zat met zoveel vragen. Of Elke bang was dat ze
ontslagen zou worden nu ze een strafblad had. Of het dan niet moeilijk zou zijn om een nieuwe
job te vinden. Of Grace weer bij haar kwam wonen. Ze keek naar haar vriendin, slikte haar
vragen in en nipte van haar water.
Wil parkeerde de auto op de verlaten parking. Ze moest bijna lopen om Elke bij te houden, die
erop had gestaan om naar het Schulensmeer te rijden.
Twee dagen eerder was Wil hier nog met de fiets gepasseerd. Toen krioelde het op de dijken
van de fietsers en wandelaars die zich tegoed deden aan de voorjaarszon. Nu was de dijk
uitgestorven. Een halve maan en een paar dozijn sterren sierden de gitzwarte lucht.
‘Laten we zwemmen!’
Wil huiverde. ‘Ik durf te wedden dat je het geen vijf minuten volhoudt in dat ijskoude water.’
‘Wedden van wel?’
Wil volgde haar de winterdijk af, via een smal paadje dat naar het water leidde. ‘Je hebt niet
eens een bikini bij.’
‘Hier komt toch geen kat ’s nachts.’ Elke trok haar schoenen uit. Ze had roze sokken aan. ‘Kom
op, Willemeen.’ Ze trok haar truitje over haar hoofd en stroopte haar broek naar beneden. Haar
blauwe navelpiercing viel zelfs in het donker op.
‘Heb je die nog steeds?’
Elke liet haar bh van haar schouders glijden. ‘Weet je nog, de dag dat ik hem liet zetten?’
Wil herinnerde zich de dag nog. Hoe ze samen spijbelden, naar hun favoriete cd-winkel gingen,
rode, geruite broeken kochten bij een punkwinkeltje in de Kammenstraat, meezongen met
straatmuzikanten. In een opwelling had Elke een navelpiercing laten zetten. Wil had in die tijd
nog een neusring, een wenkbrauwpiercing en drie piercings in haar rechteroor, maar die had ze
jaren geleden uitgedaan. Die avond keken ze toe hoe de zon boven de Schelde onderging, met
de krijsende meeuwen en toeristen om hen heen. Zo stonden ze daar en keken naar de wereld
alsof hij van hen was.
Wil glimlachte. ‘De wereld was van ons die dag.’
‘Vandaag is net zo’n dag.’ Elke liep het water in. Wil keek toe hoe ze gillend en lachend door
het donkere water waadde. Voor ze het goed en wel besefte, had ze haar kleding ook op de
grond gegooid en stond tot aan haar middel in het water. De koude sneed haar de adem af. Ze
voelde modder en steentjes onder haar voetzolen. Ze spetterden elkaar nat met hun handen en
probeerden elkaar omver te duwen als een stel uitgelaten kinderen. Een luide plons deed hen
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verstijven.
‘Wat was dat?’
‘Geen idee. Iets groots.’
‘Gatver.’ Wil waadde naar de kant. Elke haastte zich lachend achter haar aan.
Druipend en rillend stonden ze langs elkaar in het gras. Wils tanden klapperden. ‘En nu?
Elke wreef over haar armen. Ze had een grote, blauwe plek op haar rechterknie. Iets weerhield
Wil ervan om te vragen hoe die daar gekomen was. ‘Nu wachten we tot we droog zijn.’
‘Wat een fantastisch plan.’
Ze keken elkaar aan. Hun lach deed een watervogel opschrikken, die blijkbaar vlakbij in het riet
zat. Hij vloog op en wiekte rakelings over het water. Zijn verongelijkte kreet galmde over het
meer.
Het was koud in Elkes huis. Wil vervloekte zichzelf dat ze er gisterenavond, toen ze voor de
laatste keer Elkes planten water gaf, niet aan gedacht had om de verwarming op te zetten.
Terwijl Elke douchte, zette Wil koffie.
‘Ik wist niet dat ik nog snoep in huis had.’ Elke haalde een reep chocolade uit de kast, brak een
groot stuk af en stak dat in één keer in haar mond.
‘Ik heb gisteren boodschappen gedaan. En ik heb je huis gekuist.’
‘Da’s kei lief.’
‘Je moet toch eten.’
De dozen met boeken en kleding die Elke mee had genomen uit haar cel, stonden onuitgepakt
in de keuken. Elke leunde met haar rug tegen het aanrecht en keek om zich heen. ‘Ik ben een
vreemde in mijn eigen huis.’
Wil legde een suikerklontje op haar lepeltje en hield het net ver genoeg in de koffie zodat ze
kon zien hoe het oploste. Het klontje leek daarbij te verdwijnen, terwijl het net zijn zoete smaak
verspreidde. Het waren de onzichtbare dingen die de meeste invloed op ons hadden.
Elke opende de ijskast, haalde er een pakje kaas uit en legde het terug. ‘Ik krijg Grace niet
terug.’
‘Wat?’
‘Ik heb gisteren met haar vader gebeld. Hij heeft er een advocaat bijgehaald.’
Wil zette haar tas zo bruusk neer dat de koffie over haar hand gutste. ‘Dat wint hij nooit.’
‘Ik ben een crimineel, Wil.’
Wil veegde haar hand af aan een keukenhanddoek. ‘Je bent geen crimineel.’
‘Mijn strafblad zegt van wel.’ Er klonk verslagenheid in haar stem door.
‘Het spijt me.’
‘Het is niet jouw schuld.’
‘Ergens wel.’
Elke meed haar blik. ‘Ik denk niet dat ik dit huis kan houden. Ze zullen me vast ontslaan en wie
wil er in godsnaam een crimineel werk geven?
‘We kunnen gaan samenwonen.’
‘Kunnen we dat?’
‘Dat kunnen we.’
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De maan deed de keuken in een vreemde, witte gloed baden. In dit licht sloten Elke en Wil hun
vingers om hun koffiemokken en brachten die haast simultaan naar hun mond.

© Leen Raats
uit: De schade beperken
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SPOORLOOS

Het moet rond 1992 geweest zijn. In die tijd pendelde ik treingewijs tussen mijn woonplaats
Lommel en studiestad Geel. Een zalige, denderende periode, tijdens dewelke ik tweemaal daags
heimelijk treinreizigers observeerde, bespiedde, afluisterde en beoordeelde. Balen zag ik als een
plaatsnaambordje. Ik passeerde er dagelijks, maar deed het nooit. Meestal nam ik een boek ter
hand, doch lezen deed ik zelden.
Het gebeurde dat ik tussen Lommel en Mol (de enige tussenstop) een andere alleenzitter
bekeek en puur op basis van het uiterlijk en de gedragingen de persoon in kwestie inschatte.
Heel af en toe stapte er dan een kennis van het target op in Mol, waarna een babbeltje volgde
en ik mijn inschattingen kon toetsen aan het verhaal dat zich tussen de twee ontspon. Zo werd
een doodserieuze, saaie boekhouder plots een olijke moppentapper of bleek het bleke,
roodharige, godsvruchtige vlechtenmeisje aan de rechterkant in het bijzijn van haar Molse
vriendinnetje te kunnen vloeken als een heidense ketter. Op die manier ontstond mijn fascinatie
voor het onverwachte, het tegenstrijdige, de verborgen kantjes en de rare twists van mensen. Je
kon ze ook zomaar betrappen op leugens. Het gebeurde dat een man tot in Mol beweerde dat
hij al een maand gestopt was met roken en dat hij tussen Mol en Geel genotvol twee sigaretten
pafte, nadat zijn vrouwelijke bijzit in Mol was afgestapt.
Natuurlijk waren er ook vaste klanten. Ik herinner me Speedy, een man van rond de vijfenvijftig
jaar. Hij was kalend, maar aanvaardde dat niet. Elke ochtend had hij zijn overgebleven
haarlokken minutieus over zijn maanlandschapje gekamd. Ze leken altijd vochtig. Hij zette zich
steevast in de allerlaatste wagon, uiterst links achteraan. Volgens mij was hij ambtenaar en zou
hij ooit reïncarneren als luiaard in de dierentuin van Antwerpen. Het leek alsof hij alles in slow
motion deed. Eerst hing hij zijn jas aan de kapstok, daarna ging hij zitten en opende hij zijn
boekentas. Die dateerde volgens mij uit zijn schooltijd. Oud en behoorlijk afgesleten, maar wel
degelijk. Net als hijzelf. Vervolgens haalde hij een boterhammetje uit zijn brooddoos en belegde
die ter plekke met een plakje kaas, dat hij uit een soort belegbakje peuterde. Nadien stak hij
alles weer terug en haalde hij zijn netjes opgevouwen krant uit de binnenzak van zijn jas. Die
vouwde hij dan tergend langzaam open, waarna hij zijn leesbrilletje en zijn thermos uit zijn
boekentas trok. Even later las hij de voorpagina en pas als hij die had doorgenomen, opende hij
zijn thermos en schonk zich dan een bekertje thee in. Af en toe slurpte hij daarvan en tijdens
alle hierboven beschreven handelingen maakte hij vreemde tonggeluidjes, waarbij zijn mond
scheeftrok en hij knipoogjes leek uit te delen, al was dat natuurlijk helemaal niet zo. Je hebt van
die mensen die met behulp van hun tong via een vreemde vorm van vacuümzuiging etensresten
proberen los te weken uit allerlei tandholtes of gebitspelonkjes. Daarbij wordt een klakkend
geluid geproduceerd dat door vele mensen als bijzonder storend en enerverend wordt ervaren.
Niet door mij. Ik vond het net rustgevend, net als zijn hele reisritueel. Het was een houvast in
een treinrit die voor de rest al genoeg verrassingen kon opleveren. Nooit kwam er iemand bij
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hem zitten. Nooit heb ik hem een woord horen zeggen. Ik was er niet rouwig om. Vaak overtreft
fantasie elke realiteit.
Ooit gebeurde het dat ik ’s avonds op de terugweg naar Lommel helemaal alleen in een wagon
zat. Onaangenaam vond ik dat niet, want dan had ik Madi nog, mijn ingebeelde Zimbabwaanse
vriendinnetje. Al dagdromend had ik haar opeens gevonden. Net als Speedy, de luiaard van de
laatste wagon, sprak ze niet. Ze had geen naam en geen kleren. Die kreeg ze dus van mij, die
naam. Kleren niet. Op die manier kon ik haar Melo-Cakes constant begluren. Na verloop van tijd
begon ze me te begrijpen en knikte ze ja. Nee scheen ze niet te kennen. Uiteindelijk vroeg ik
haar ten huwelijk. Aangezien ze niet kon lezen, stelde ik eigenhandig een huwelijkscontract op,
waarin ik stipuleerde dat we elke week op vrijdag verplicht zouden seksen. In gebarentaal legde
ik uit wat de bedoeling was (hijgend als een hond porde ik met mijn rechterwijsvinger heftig
door het kringetje dat ik gevormd had met mijn linkerduim en -wijsvinger) en ze knikte zoals
gewoonlijk van ja. Later voegde ik lustig toe dat we eveneens zouden vogelen op alle dagen
waarvan de twee eerste letters in haar naam voorkwamen. De realiteit kan veel fantasie
verprutsen, maar een hele tijd was ik perfect gelukkig met Madi Wodozazo, het mooiste
negerinnetje dat nooit heeft bestaan. Tot ze op een dag spoorloos verdween.

© Danny Vandenberk
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HET ZOMERHUISJE
Pierre mijmert over zijn zieke vrouw, bang om alleen achter te blijven
Elk moment, ik kan haar nu elk moment dood vinden. Ze zal er zitten in haar gebreide
lievelingsgolf. De ogen gesloten, haar lippen in een gelukzalige glimlach. De schommelstoel zal
nog wiegen. Zijzelf zit er onbeweeglijk, ademloos.
Steeds ga ik er van uit dat zij eerder zal gaan dan ik. Dat is normaal. Zij is ziek en ik ben gezond.
Het zou toch kunnen dat er iets in me zit. Iets dat groter en groter wordt tot een immense
leegte. Ergens achter in mijn hoofd, ja daar in mijn nek.
Ik wil niet dat ze gaat. Neen, ik wil niet alleen achterblijven. Zij is veel sterker. Haar geest dan
toch. Een sterke vrouw is ze. Altijd geweest. Ze droeg al vele lasten op die tere schouders. De
bengels, vooral de zorg voor de bengels.
Zonder haar ben ik niets, heb ik geen leven, voel ik me zonder hoop. Het leven is echter niet
altijd zoals men het wil. De dood nog minder. Wie wil er trouwens dood? Zelfs zij niet in haar
toestand. Ik wel, misschien, als ze me achter laat.
Soms durf ik niet naar haar zomerhuisje gaan. Daar in haar hofje. Ze zit er vaak. Verzamelt er
vogelskeletjes, vreemd wel. Ik ben bang haar daar te vinden. Vooral hoe. Ooit ga ik haar zelfs
daar niet meer vinden. Dan is ze weg. Voor altijd. Wie zorgt er dan voor de bloemetjes in haar
tuin… voor mij?

Lander zit in de keuken van het ouderlijk huis
Op de radio speelt “suspicious minds” van Elvis Presley. Is die nu ook al niet een tijdje dood? Zijn
moeders lievelingszanger. Vroeger had de muziek vaak tussen deze muren gerockt.
Vroeger had hij zich hier gekoesterd en voelde hij zich beschermd. Dat is nu wel even anders.
Omdat zijn vader hulp nodig heeft en hij toch alleen woont, is hij verhuisd. Terug naar het
ouderlijk huis. Zijn zussen zijn het daar duidelijk niet mee eens. Die vinden het beter dat “voi”
naar een rusthuis gaat. Eigenaardig vindt Lander het wel: ze weten toch dat vader veel liever in
de omgeving van moeder vertoeft. Hij had het been stijf gehouden en woont nu dus weer in het
ouderlijk huis, met de tuin en het zomerhuisje.
Er stopt op dit moment een auto van het wit-geelkruis aan de poort. Een jonge vrouw stapt uit.
De waterkoker slaagt net af en Lander giet het water in de kopjes op de tafel.
“Goede morgen, meneer Lander. Pierre is in het zomerhuisje?”
Lander knikt en schuift het kopje thee in haar richting. Ze glimlacht dankbaar voor ze een slokje
neemt.
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“Hij praat met moeder, zoals gewoonlijk.”
Deze vrouw begrijpt hem wel. Hij kan veel bij haar kwijt. Is het misschien haar beroep? Ze knikt
in ieder geval goedkeurend en nadat ze het kopje heeft leeggedronken, begeeft ze zich naar de
tuin. Waarom verdraagt hij zijn zusters nog langer?
“Because I love you too much” zingt Elvis.

Pierre praat tegen de thuisverpleegster
“Ze is een mooie vrouw, vindt u niet? Ik werd meteen verliefd op haar die eerste zomer toen
mijn oog op haar viel. Het was op de markt bij een fruitkraam. We wilden toen alle twee
hetzelfde en onze vingers raakten elkaar. Die blik en vooral die glimlach van haar. Ik ben nog
steeds verloren als ik dat zie. Ze kocht een kilo appelen en die heb ik voor haar naar huis
gedragen.
We zijn zo verschillend, weet u. Zij is een echte wildebras. Zo onrustig maar een goede, sterke
vrouw. Ik heb dit zomerhuisje voor haar laten bouwen. Hier heeft ze haar plaatsje, kan ze haar
hobby’s beoefenen… Ze is er dol op. Je vindt hier ook zo veel van haar: haar boekjes over de
tuin, selfies…”
Hij grinnikt even waardoor er een stevige hoest losbarst. De jonge vrouw probeert het te sussen
door het kussen zo te schikken dat het hem beter ondersteunt in de zetel. Dan geeft ze hem een
kommetje fruitsalade aan.
“Ola, mango’s, dat gaat ze lekker vinden. Zoals bij het fruitkraampje waar ik haar voor het eerst
zag. Ze houdt van mango’s, weet u. Dat vindt ze zo lekker. Toen had ze appelen gekocht, voor
haar zieke grootmoeder… of was het haar tante? Ze is een goede vrouw, zo eentje laat je niet
gaan. Ze heeft last van koude voeten. Ze verzamelt allerlei dingetjes. Ze is een raar wezentje.”
De vrouw glimlacht gemoedelijk, ze had haar graag leren kennen.

Anneleen staat in de keuken
“Vader is net een vampier: hij zuigt al het leven uit me. Neemt al mijn tijd in beslag. Ik snap jou
niet, Lander, heb jij geen ambitie? Is dit jouw levensdoel? Wat ga je doen als hij er niet meer is?”
Lander heft even de schouders. In discussie gaan met zijn zussen heeft geen zin. Vooral niet
met Anneleen. “Het komt wel goed, zus, maak je over mij maar geen zorgen. Er zijn dingen waar
jij niets vanaf weet.”
Ze kan nooit uitmaken of hij het sarcastisch bedoelt. Zo is Lander: droog. Altijd het lievelingetje
van moeder geweest ook. Hun enige zoon en dan de jongste, na een miskraam…
“Dingen die jij ontdekt heb op jouw spirituele reizen zeker?”
Wat is hij toch verwend. Altijd zijn zin gekregen van moeder. Knap en slim ook maar altijd op
zoek naar iets. Een doler. Hij lijkt op hun moeder, die had dat ook altijd in haar gehad.
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“Ik snap jou wel: je wilt hen alles teruggeven wat ze jouw gegeven hebben maar denk eens aan
jezelf…”
Hij durft het niet hardop te zeggen: dat doen jullie wel. Neen, zijn zussen hebben hun gezin en
hij heeft dat niet. Alle liefde die hij nodig heeft, vind hij bij zijn thuis. Hij kan het niet uitleggen,
ze zullen het toch niet begrijpen. Maar hij zal het ze het toch ooit moeten vertellen. Dan
misschien beter nu.
“Zo werkt het niet, Anna, ik ben niemand iets schuldig maarre er is…”

Beatrijs komt aangelopen via de tuin maar noch haar zus of broer hebben haar in de gaten.
“Er is iets dat ik je moet vertellen. Nog voor paps dement werd, zelfs nog voor moeder kanker
kreeg, hebben ze mij gevraagd om het huis over te kopen. Vooral mama wilde dat het in de
familie bleef. Ik wou niet weigeren. Ik denk dat jij wel begrijpt waarom Anna?”
Zijn zus staat perplex. Dit wist ze niet en hun oudere zus waarschijnlijk ook niet.
Die komt trouwens net de keuken ingestormd. Haar ogen rood van het huilen. Zonder dat ze
een woord zegt, weten de anderen wat er gaande is.
Alle drie haasten ze zich naar het zomerhuisje waar ook de thuisverpleegster hen opwacht.
Pierre ligt er in het ziekbed. Zijn adem ratelt. Zijn dochters kunnen hun snikken niet meer
inhouden.
Hij vraagt de hand van zijn zoon en een blik is voldoende om zijn vraag te stellen: “Jij zorgt voor
mama, he jongen, jij zorgt voor je mama?”
Lander weet wat hij bedoelt. Hij weet wat hij wil zeggen. Mama is belangrijker dan hem, het is
mama die ze in leven moeten houden, haar nagedachtenis… mama…was zijn held. Mama is
ieders held maar niemand kon haar volgen, niemand begreep haar volledig. De persoon die het
dichtst bij haar stond in haar leven was… dromerige Lander, haar zoon, haar zonnetje. Haar
geschonken door haar grote held Pierre. Lander knikt, hij weet wat hem te doen staat. Zijn
vader mag gaan.

Maanden later: Lander wandelt in de tuin
Het gras staat nu wel erg lang en de moestuin ligt er wat verwilderd bij. Voor een
buitenstaander lijkt het een echte jungle maar niet voor Lander. Hij weet wat hem te doen
staat, zijn moeder heeft hem immers alles geleerd.
In de voorbije maanden heeft hij met zijn zussen gepraat. Die zijn ondertussen al gewoon aan
het idee van hun broer. Hij bewoont nu het zomerhuisje en verbouwt het ouderlijk huis in een
studentenhuis. Iets waar hun moeder vroeger vaak over sprak.
Hij denkt er over om het ‘de verloren sok’ te noemen, aangezien studenten toch steeds hun
sokken verliezen. Zijn moeder droeg er vaak twee verschillende omdat ze er eentje kwijt was.
Zijn moeder, de eeuwige studente.
Hun vader had haar leren kennen in die ene bepaalde zomer. Ze spreken er nog vaak over
onder hun drietjes. Die liefde was nooit afgekoeld, was nooit in de herfst geraakt. Tussen die
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twee was het altijd zomer gebleven. Hijzelf heeft dat kunnen voelen als kind… En nu, nu ze er
niet meer zijn, zelfs nu voelt hij die warmte. Hij zucht even, hij mist die twee.
“Lander, kom je, lieverd?”
Achter hem staat Jessie de verpleegster die al aan huis komt sinds de ziekte van moeder,
enkele jaren geleden. Ze wrijft even met haar hand over haar ronde kleine buikje. Hun eerste
toekomstig kindje wordt verwacht in de zomer. Als het een meisje is, noemen ze haar Elise…
naar haar grootmoeder.

© Els Raemaekers
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KRAAIENVOER

V
SARCOWICE, MATRAGEBERGTE, NOORD-HONGARIJE. 15 JULI 1944.

Het bondgenootschap van Hongarije met nazi-Duitsland bleek een vreselijke misrekening.
Honderdduizenden eigen soldaten waren gedurende de voorbije jaren in Rusland gevallen,
vermist of gevangen genomen. Het roekeloze oorlogsavontuur aan Duitse zijde had het land en
haar inwoners aan de rand van de ondergang gebracht.
Het Rode Leger rukte almaar verder westwaarts op. Duitsland wilde het risico niet lopen door de
Hongaarse bondgenoot in de steek te worden gelaten, bezette het land en nam het bestuur en
de politie over. De plaatselijke fascistenbeweging ‘Pijlkruis’ werkte fanatiek mee. In de praktijk
controleerde nu zij, samen met de Duitsers, het land.
Dat was in maart 1944. Vanaf toen werd ook hier de jacht op joden en zigeuners ingezet.
Grootscheeps, grondig en genadeloos.
In het bergdorp Sarcowice runde de familie Laborc een boerderij. Hun vee graasde vredig op de
almweiden. Het eerste hooi was gewonnen en de zomerzon bezorgde het fruit een pril kleurtje.
Moeder Etelka was thuis, samen met haar twee zoontjes. Zij was op het erf bezig met de was,
terwijl ze haar jongens tussendoor in het oog hield. Die amuseerden zich met achter de kippen
en eenden aan te rennen. Veel gekakel, gekwaak en gelach. Vader Andras was met zijn dochter
Aranka naar de hooivoorraad getrokken. Die moest worden afgedekt en dat doe je best met z’n
tweeën.
Er stopte een grijze vierdeurs wagen aan de toegangspoort en drie Pijlkruisers stapten uit. Op
het erf bemerkten ze Etelka, gebukt over een schuimende kuip. De hoofdman riep haar naam en
geschrokken keek ze op. Dit soort volk voorspelde niet veel goeds. Haar hartslag versnelde en
haar lippen werden droog.
“Wij zijn niet in u geïnteresseerd, mevrouw”, sprak de man.
Etelka voelde zich op slag nog nerveuzer.
“In wie dan wel?” hakkelde ze.
“We moeten uw dochter Aranka hebben”, vervolgde hij ambtelijk, terwijl hij haar streng in de
ogen keek.
“Aranka?” prevelde de boerin, uit het lood geslagen, terwijl zij haar beschuimde handen
oppervlakkig aan haar voorschoot droogde.
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De overste knikte gehaast. “Ja. Komaan, zeg! Waar is ze?”
“Wat kan zij misdaan hebben, mijnheer? Het is een kind van vijftien.”
“Een kind? Ja, uw kind. Maar niet dat van je man!”
Etelka voelde haar benen verslappen.
“Maar Andras heeft haar erkend. Zij draagt zijn naam. Laborc.”
“Andras”, hij lachte schamper, “Andras, de slapzak. Hij gaf haar wel zijn naam, maar niet zijn
bloed!”
Etelka stond sprakeloos. Haar lippen trilden.
“We hebben ontdekt dat zij een kind is uit een vorige relatie. Van een lafaard die je heeft laten
zitten toen je zwanger van hem raakte.”
Er viel een korte stilte.
“Zijn naam? Bajnok Gellert, een volbloed jood! Je bastaardjong is een jodin!”
De boerin kon dat niet tegenspreken.
“Het is ons gemeld. We hebben het onderzocht. Het klopt. Wij hebben getuigen en
documenten. Komaan, vrouw, geen gezeur, wij zijn mannen die geen tijd verknoeien, waar is
ze?”
Daarop trokken de twee andere Pijlkruisers hun pistool en hielden dat op Etelka’s hoofd
gericht. Die dacht instinctief aan haar jongens en wees met een trillende, natte hand naar de
achterkant van de hoeve.
“Daar, bij de hooimijten”, stotterde ze.
De overste wenkte één van zijn mannen. “Luister, vrouw, samen met deze agent ga je
onmiddellijk Aranka’s spullen inpakken. Eén koffer. Enkel het hoognodige. Binnen de tien
minuten moet dat opgeknapt zijn. Vooruit nu, snel!”
Etelka voelde een krop in haar keel, maar toch waagde ze het te vragen waar ze met haar
dochter heen gingen. Wat er met haar zou gebeuren. Wanneer ze terug thuis zou komen.
De overste bekeek haar koud. “Wat een vragen! Dat interesseert ons toch allemaal niet! Wij
voeren alleen maar bevelen uit. En jij voert mijn bevelen uit!”
Ze joegen haar het woonhuis in.
Onderweg sneerde de meegestuurde Pijlkruiser haar toe: “Hoe voelde dat aan, hoer, neuken
met een jood?”
Etelka zweeg, uitgeteld. Zij durfde niet te reageren.
Hij beantwoordde spottend zelf zijn vraag: “Het zijn honden, dus uitsluitend langs achter en
met de voorpoten stevig rond je joekels geklemd, neem ik aan!”
Hij lachte dierlijk, terwijl de geschokte Etelka machinaal begon te doen wat haar was
opgedragen.
Haar zoontjes hielden het pluimvee en het erf voor bekeken en liepen achter hun bedreigde
moeder aan. Binnenshuis viel er voor hen niets te doen, zij wilden enkel in de buurt van hun
moeder zijn.
De brutale fascist hield hen op afstand, terwijl Etelka verward en bloednerveus haar werk
deed.
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Ondertussen waren de twee andere Pijlkruisers naar de achterkant van de hoeve gelopen. Lang
hoefden zij daar niet te zoeken. Vrijwel onmiddellijk kregen zij vader en stiefdochter in het oog.
Hetzelfde harde verhaal. Het meisje hoorde hier niet meer te zijn. Ze zou afgevoerd worden.
Aranka wist wel dat Andras haar echte vader niet was. Ze wist ook wie het wel was. Een jood.
Het hele dorp wist dat. Zelf had ze nooit beseft dat dat ooit een probleem zou vormen.
De aanblik en de bevelen van die twee opgefokte kerels deed Aranka nog bleker wegtrekken
dan ze al was.
Weggevoerd! hamerde het in haar hoofd.
De plotse schok had haar denken uitgeschakeld. Ze stond verlamd met opengesperde ogen en
trillende mondhoeken. Er echode maar één vraag doorheen haar hoofd: wat gaat er met mij
gebeuren?
Vader Laborc overwon zijn eerste verrassing en angst. Hij weigerde machteloos toe te kijken
en stapte naar het tweetal. Hij wilde gehoord worden. Hij wilde weten wat ze met het kind van
plan waren.
Twee pistolen werden onmiddellijk getrokken en op zijn borst gericht. Hij bleef abrupt staan,
stak langzaam zijn handen in de hoogte en besefte dat hij hier voor een voldongen feit stond. Hij
moest gehoorzamen en aan zijn vrouw en zoontjes denken. Van dit soort kerels hier wist hij dat
ze zonder pardon iedereen neerlegden die hen voor de voeten liep.
Aranka werd wenend en in de grootste verwarring naar de grijze wagen gesleurd. Nee, ze mocht
het huis niet meer binnen. Afscheid nemen van haar moeder en halfbroertjes werd eveneens
verboden.
Toen Etelka, samen met de derde Pijlkruiser, met het vluchtig bij elkaar gescharrelde reisgoed
verscheen, riep zij haar moeder in opperste hulpeloosheid vanachter de ruit van de gesloten
auto toe. De radeloze Etelka was, net zoals Aranka, in tranen.
Samen betastten zij de ondoordringbare ruit, een onmogelijk lijfelijk contact zoekend. Etelka
gaf bevende kushandjes en bedekte tussendoor ontredderd haar mond.
De auto vertrok en de jongetjes kwamen nu vanuit het huis naar hun ouders gelopen. Etelka en
Andras stonden gebroken de zich verwijderende stofwolk na te staren. Etelka vertelde snikkend
dat ze geld en haar gouden armband tussen Aranka’s bagage had weten te stoppen.
“Hopelijk heeft het meisje er wat aan”, knikte Andras, meelevend en goedkeurend. In zijn
binnenste voelde hij echter dat het lot van Aranka bezegeld was, dat ze geen schijn van kans
maakte. Hij wist dat zijn vrouw zich, nog te zeer overweldigd, aan een soort valse hoop
vastklampte. Dat laatste sprankeltje hoop kon hij haar onmogelijk afnemen.
Hij besefte maar al te goed dat het meisje geen gestel had om dwangarbeid te overleven.
Uitputting, ontbering, lijfstraffen, verkrachtingen, ziekten … zouden haar snel fataal worden.
Het meegegeven geld en goud zou zeker geen soelaas brengen. Ongetwijfeld zou al dat
kostbaars het kinderlijke meisje spoedig afhandig worden gemaakt.
Hij, noch Etelka, noch de jongens zouden het meisje ooit nog levend terugzien.
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Zelfs die sombere bedenkingen benaderden de waarheid niet. De term ‘Werkkampen in het
Oosten’ betekende in die dagen niets minder dan een snelle en zekere liquidatie.
De jongetjes hadden intussen een hand van vader of moeder gezocht. Ze hielden die nu vast
alsof ze die nooit meer wilden loslaten.
Vragen stellen durfden ze niet, ook al begrepen zij geen snars van wat zich hier het laatste
kwartier had afgespeeld.
Het was nu stil en bedrukt op het erf. Geen soppende geluiden van kletsnatte kledingstukken.
Geen gekakel. Geen gekwaak. Geen gelach van snaakse jongens.

VI
SLOWAKIJE, STATION X. DEZELFDE DAG.

Na een korte rit in de grijze dienstwagen van de Pijlkruisers werd Aranka Laborc met vele
anderen in vrachtwagens gepropt. Die voerden hen af naar een onbekende bestemming.
Het was een hoogst ongemakkelijke verplaatsing die ruim een halve dag had geduurd.
In het konvooi bevond zich geen enkele jongeling of volwassen man. Enkel ouderlingen,
moeders met kinderen, zelfs met baby’s en een aantal prille tienermeisjes.
Tegen valavond kwamen ze aan in het zogenaamde ‘station X’. Niemand wist waar men zich
bevond. Was dit nog Hongarije? Zaten ze al ergens noordwaarts in Slowakije? Niemand mocht
iets vragen. Iedereen kreeg toegesnauwd de mond te houden.
Op het stationsplein samengedromd werden ze dan eindelijk gebrieft. Alles wat via een
gammele en krakende luidspreker werd meegedeeld, had de al heersende angst alleen maar
danig opgepookt.
Een onverschillige mannenstem had hen kort toegesproken. Eerst in gebroken Duits, dan in
onberispelijk Hongaars. “Jullie bevinden je vanaf vandaag onder het statuut van ‘Nacht en
Nevel’. Dat houdt in dat jullie in volledige afzondering naar gesloten werkkampen in het Oosten
worden vervoerd. Jullie zijn joden of zigeuners en zijn vanaf nu volkomen naam- en rechteloos.
Contacten met wie dan ook zijn verboden en afgesloten. Jullie bestaan is geschrapt. Jullie zullen
voortaan niet meer regulier functioneren binnen de maatschappij van het Groot-Duitse Rijk.”
Dat was het.
Iedereen was een vreemde voor elkaar. Niemand voelde behoefte iemand om bijkomende
informatie te vragen. Wat viel er te vragen? Alles was duidelijk: deportatie, gevangenschap,
dwangarbeid en grenzeloze onzekerheid. Er was een onherroepelijke en officiële streep
getrokken onder hun vorige bestaan.
In alle haast werd dan op een onbeschofte en slordige manier soep bedeeld. Een waterig
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afkooksel dat niemand wist te benoemen. Ook een homp brood werd toegegooid. Aranka
bekeek het goedje. Noemden zij dat ‘brood’? Het was een vochtige, kleur- en smaakloze
substantie, gebakken met god wist welke ingrediënten. Als boerenmeisje was zij nogal wat
anders en beters gewoon. Steeds vers, voedzaam, verzorgd en smakelijk voedsel. Zij voelde
weer tranen opwellen toen ze, via haar gedachten aan eten, aan thuis dacht. Aan de avonden,
gezellig met z’n allen aan tafel. De zon die verdween achter de westelijke bergtoppen, haar
rustige stiefvader, haar zorgzame moeder, de streken van de jongens, de gezelschapsspelen of
het avonturenboek, de warme melk met honing voor het slapengaan, het kruisje op het
voorhoofd, de nachtzoen, de warmte van haar zachte bed …
Haar tranen mengden zich met de fletse, lauwe soep. Heel alleen, tussen wildvreemde
lotgenoten en gevaarlijke kettingrokende bewakers met valse honden aan de leiband, dronk ze
zielig van het goedje en knabbelde ze op haar brood. Het trok op niets, maar ze at het allemaal
op. Ze had honger.
De nacht werd in open lucht op het stationsplein doorgebracht. Constant belicht en onder
strenge bewaking. Van slapen kwam niets in huis. Niemand hier had ooit op kasseien geslapen.
Dekens hadden ze uiteraard ook niet. Iedereen rilde van de kou. Voortdurend bleef men
vruchteloos zoeken naar een onvindbare, wat comfortabele houding.
Aanhoudend klonk het storende jammeren van moeders, het klagen van ouderlingen en het
huilen en krijsen van kleuters en zuigelingen.
Zij die met hun ontlasting geen raad wisten, waren verplicht hun behoefte te doen op de plek
zelf.
Aranka huilde van ontreddering. Ze vroeg zich af waar zij al die tranen vandaan bleef halen.

VII
STATION X. 16 JULI 1944.

Toen de zon opkwam, was iedereen in bijzonder slechte doen. Geen moment geslapen, op van
de zenuwen, suf, dorstig en hongerig.
Van wasgelegenheid was geen sprake. Van een ontbijt evenmin.
Tot een stuk in de voormiddag bleef iedereen ter plekke. Het toezicht verslapte geen moment.
Met elke minuut van elk uur groeide de verveling, de wrevel, de knagende honger en de
verschroeiende dorst.
Uiteindelijk verscheen een rookpluim aan de horizon.
Het stomende geluid van een naderende trein werd duidelijker hoorbaar. Het
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bewakingspersoneel oogde plots tevreden. Binnen het kwartier zouden ze van dit zootje hier
verlost zijn. Ze begonnen zich te organiseren. Iedereen werd bevolen overeind te krabbelen en
het reisgoed bij de hand te nemen. In een steeds dichter wordende drom werden de joden naar
het perron gedreven. Hier en daar hapte een hond naar een achterblijver en dreunde een
geweerkolf op een schouder of rug. Er klonken bitse bevelen, rauw geroep en ongeduldig getier.
Nog nooit had Aranka zo vaak het woord ‘snel’ gehoord.
Zij had moeite om zich overeind te houden in deze kolkende troep van opgejaagde mensen.
De trein reed nu met scherp piepende remmen het station binnen. Het was een gevaarte dat
bestond uit een dubbele locomotief en een niet te tellen sliert veewagons. Alle kleine, hoge
raampjes van elke wagon waren afgespannen met prikkeldraad, en om de tien stellen torende
er telkens een tweetal soldaten met een schietklaar machinegeweer tussen een vierkant van
zandzakken bovenop de trein.
Naarmate het gevaarte vertraagde en schokkend tot stilstand kwam, werd de stank die uit de
venstertjes walmde meer en meer waarneembaar.
Al snel was die afstotelijke geur niet meer te harden. Iedereen op het perron hield een hand
voor neus en mond.
De troep werd naar de achterste tien wagons geklopt. Die waren nog maar voor de helft
gevuld. In een ijltempo werden deuren ontgrendeld, mensen naar binnen geschreeuwd. Er werd
getrokken, geduwd, getierd en gevloekt. De honden blaften vervaarlijk. Alles werd bliksemsnel
en keihard afgehandeld. De deuren werden opnieuw vergrendeld en het sein werd gegeven dat
de trein kon vertrekken.
Het stationsplein werd snel proper gespoten. Het was na een tiental minuten toonbaar genoeg
om straks of morgen een nieuwe lading ongelukkigen op te vangen.
In haar goederenwagon was Aranka midden in een opeengepakte menselijke vuilnisbelt
terechtgekomen. Het was er heet en een ondraaglijke stank sloeg af van de besmeurde mensen.
Allemaal ouderlingen, moeders en kinderen. De meesten in paniek, enkelen apathisch voor zich
uit starend. Iedereen had de laatste tijd slaap, eten noch drinken gehad.
Wat Aranka gisteren en vandaag allemaal was overkomen, was complete absurditeit. Niets van
dit alles kon ze inpassen in haar gewone wereldje van gezin, boerderij, school, sport, spel, kerk.
Eergisteren had ze nog met haar vriendinnen op de almweiden zitten spelen, kletsen en
giechelen aan de boorden van de Erl, het klaterende kristalheldere bergbeekje aan haar kant
van het dorp. Ze hadden nog van dat koude water gedronken. Ze hadden madeliefjes geweven
tot kroontjes en zo hun hoofden getooid.
In de toestand waarin ze nu verzeild was geraakt, beschikte zij in haar voorstellingsvermogen
over geen enkel referentiepunt waarmee zij al dit onaardse gedoe een plaats kon geven.
Aranka voelde zich leeg. Samen met de andere inzittenden besefte zij niet dat er nog iets
ergers was dan deze heilloze helletocht … De hel zelf.
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VIII
AUSCHWITZ. DEZELFDE DAG.

De treinreis leek niet zo lang geduurd te hebben. Een viertal uren, schatte Aranka. Hortend en
piepend kwam het gevaarte tot stilstand. Een tussenstop, of was de bestemming al bereikt? Als
we hier inderdaad gestationeerd worden, zit ik niet eens zo heel ver van huis, overdacht ze, met
een klein vonkje hoop in haar hart.
De schuifdeuren werden ontgrendeld en uiterst brutale wachters brulden de reizigers toe:
"Snel uitstappen!"
De wagons stroomden leeg. Veel valpartijen, nog meer bitse bevelen en een constant salvo van
de meest gemene scheldwoorden. Wapenstokken klopten willekeurig en genadeloos op de
drommen grauwe sukkelaars. Enkel schouders en ruggen werden geviseerd. Hoofden en benen
bleven gespaard. De joden moesten immers in staat blijven zich voort te bewegen en snel aan
de stortvloed van bevelen te gehoorzamen.
Omdat er al verscheidene vernietigingskampen verder in het oosten waren ontruimd, kwam nu
haast alles wat op een zigeuner leek of joods was hier terecht.
Daarbij zorgde de in het voorjaar opgestarte jodenjacht in het pas bezette Hongarije voor een
toevoer die bijna niet meer was bij te houden.
Selecties werden al een tijdje niet meer in Auschwitz zelf gedaan, ze waren te tijdrovend. Ze
gebeurden al bij de razzia’s zelf. Wie niet onmiddellijk bruikbaar werd geacht voor dwangarbeid,
werd rechtstreeks naar hier afgevoerd. Daar kwam nog bij dat er in het kamp zelf nog
honderden barakken propvol raciaal afval zaten. Ook dat moest, tussendoor, nog via de
gaskamers door de crematoria worden gejaagd.
Geen wonder dat in deze hel gedurende de laatste weken een furieuze werkdruk heerste. Het
opgejaagde en gestresseerde kamppersoneel werkte als duivels.

Auschwitz was uitstekend georganiseerd. Hier stond alles in het teken van eerst een onmiddellijk
psychisch kraken en daarna de lichamelijke vernietiging.
Vanaf de levering van een vracht reeds geselecteerde zigeuners of joden verliep elke minuut
volgens een strak scenario.
Industriële ervaring, efficiëntie en precisie waren de ordewoorden.
Het reisgoed werd bliksemsnel en secuur doorzocht op geld, juwelen, goud en diamanten. Textiel
en lederwaren werden apart gestockeerd, dienstig voor recyclage. Het personeel en de
installaties draaiden op volle toeren. Het vernietigingskamp beschikte over vijf lijnen die
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gelijktijdig in bedrijf konden worden gehouden. De konvooien werden, na een volledige strip, op
een drafje naar de gaskamers gedreven, afgemaakt en in de immer brandende crematoria tot as
verpulverd.

De nieuw aangevoerden werden door de ingangspoort met het vriendelijk ogende metalen
motto ‘Arbeid maakt vrij’ gejaagd. Snelheid was geboden. Een volgende lading kon immers altijd
sneller dan verwacht arriveren.
Aranka belandde in het laatste contingent. Zij werden als zwijnen een eerste hal ingejaagd.
Hun bagage dienden zij tegen de muren op te stapelen. “Geen reisgoed meer nodig”, klonk het
kort en herhaaldelijk uit een luidspreker. “Jullie krijgen na een douche kampuniformen. Duitse
kwaliteit.”
Overdonderd gehoorzaamde iedereen.
Ze werden met lege handen de hal uitgejaagd, een tweede in.
“Alle kleren, sokken en schoeisel uit! Horloges, alle soorten ringen, armbanden en
halskettingen in de schoenen stoppen!” klonk ook hier het bevel uit een luidspreker.
De joden stonden perplex. Uitkleden voor een douche? Ja, dat begrepen ze wel. Maar moest
dat per se in groep, in het zicht van iedereen? Wachters met een pistool achter de riem, een
wapenstok in de hand en met een dobermann aan de leiband, maakten ogenblikkelijk duidelijk
dat het allemaal menens was.
Schoenen werden uitgetrokken, de eventuele juwelen erin gelegd. Vervolgens ging iedereen
beschroomd uit de kleren. Dat duurde wel even. Vooral kinderen en ouderen hadden hun tijd
nodig. Binnensmonds vloekend en sakkerend gooide iedereen ook hier alles tegen een muur. De
bewakers eisten voortdurend spoed en stilte. Niemand haalde het zich in het hoofd één van die
kerels tegen te spreken. Uiteindelijk werd een lange sliert naakte mensen van alle posturen,
maten en gewichten in beweging geschreeuwd.
De aanblik was beschamend.
Vrouwelijke bewakers pikten nu met een robotglimlach de baby’s uit de armen van hun
moeders. “Zuigelingen kunnen niet mee in een douche. Dat begrijpen jullie wel. Wij wassen hen
apart”, herhaalden zij steeds weer, routineus.
Ze kwamen nu in een nauwere gang terecht. Die zou hen naar een grote ‘badzaal’ leiden. De
vloer van deze gang bestond uit ruw beton dat duidelijk de sporen droeg van haastig opgekuiste
uitwerpselen, urine en bloed.
Drie jonge bewakers paradeerden langs de passerende mensensliert. Twee zagen er uit als
Balkantypes. Donker, fors, gedrongen en met een gemene blik in de ogen.
De derde was volkomen anders. Waarschijnlijk niet ouder dan achttien. Rijzig, slank, eerder
tenger, maar keurig in een onberispelijk uniform, een buitengewoon mooi gezicht, heldere ogen
en lichtkrullend kort blond haar. Een engel.
Zijn naam was Karsten Schmundt. SS-man, zonder rang.
De blikken van al de gevangenen gleden automatisch in zijn richting.
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Zijn blik gleed ook over hen. Hij zocht een prooi. Meestal pikte hij een jongeling of een man uit,
iemand in wie hij iets meende te herkennen van één van de vele jongens en mannen die hem in
de loop van zijn jonge leven in de gesloten instelling, waarin hij als volstrekt gewetenloos kind
had vastgezeten, frequent hadden gepest, afgetuigd en verkracht. Doorheen al die onzalige
jaren was zijn al sterk gestoorde geest nog verknipter geworden.
Men had eind juni van dat jaar geoordeeld dat hij op een plek als deze nog van nut kon zijn.
Dat was het beste wat hem in zijn situatie had kunnen overkomen.
Vandaag zag hij geen jongens of volwassen mannen. Hij zou wel wat anders verzinnen. Hij had
nog geen beslissing genomen. Hij beoordeelde en keurde in alle kalmte de voorbij schuifelende
kudde.
Ja. Hij had zijn gading gevonden. Die leek hem wel wat.
Hij gaf zijn dobermann over aan één van zijn Balkan-makkers, stapte naar voren en tikte met
zijn wapenstok in de nek van een jong meisje.
Een hulpeloos ding, opvallend licht van huid en met lichtbruin haar. Zij zag er niet uit als een
zigeunerin of een joodse. Zij had, zoals alle vrouwen, een arm over haar borstjes gelegd en met
een hand haar schaamstreek bedekt. Geschrokken trippelde ze uit de rij.
Aranka Laborc glimlachte verrast, bang en geforceerd toen zij oog in oog kwam te staan met de
beeldmooie jongeling. Van nature was zij een onbevangen en lief meisje. Nu voelde zij zich
angstig, beschaamd en hoogst ongemakkelijk. Zelfs gekleed had zij nog nooit zo dicht tegen een
jongen aangestaan.
Niemand reageerde op de selectie van Aranka. Dat deed de SS-man vermoeden dat zij alleen
was.
“Zijn je ouders er niet?” informeerde hij.
Aranka schudde het hoofd.
“Geen familie, geen bekenden?”
Weer een nee.
“Helemaal alleen, meisje?”
Aranka knikte.
“Niet erg. Dat zal niet lang meer duren”, glimlachte hij haar bemoedigend toe.
Zij begreep die geruststelling niet en bleef schaapachtig glimlachen.
Schmundt tikte met zijn wapenstok zachtjes op haar kruin, gelijktijdig beval hij haar haar
handen tegen het achterhoofd te leggen.
Aranka trok wit weg, huiverde en gehoorzaamde. De jongen bekeek haar en begon haar
borstjes te betasten, er zachtjes in te knijpen en over haar tepels te strelen.
“Vind je lekker, correct?”
Aranka hoorde hem wel, maar zijn obscene vraag drong slechts vaag tot haar door. Nu streelde
hij met de rug van zijn hand haar buik. Hij stopte op de plek waar een klein plukje schaamhaar
groeide. Met scheef gehouden hoofd vroeg hij beleefd of ze plaats wilde maken. Ook dat
begreep ze niet. Hij wrong voorzichtig zijn wapenstok tussen haar dijen.
Hij knikte uitnodigend. Aranka spreidde willoos haar trillende benen een beetje. Hij maakte
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met zijn harde en kille stok afwisselend licht kloppende en traag wrijvende bewegingen.
“Nat worden, meisje.”
Aranka’s ogen stonden opengesperd, haar pupillen zweefden. Wat er gebeurde was niet te
vatten voor een eenvoudig meisje dat opgroeide in een knus gezin uit een traditioneel Hongaars
bergdorp. Zonder dat ze het besefte, begon ze te wateren.
Karsten keek geërgerd naar zijn besmeurde wapenstok. Hij legde het ding op Aranka’s hoofd.
Die verwachtte een forse dreun, en drukte met dichtgeknepen ogen instinctief haar hoofd
dieper tussen de schouders. Er volgde geen klap.
“Afdrogen met je haar, alstublieft”, beval de jongen met een onbewogen stem.
Aranka deed bevend wat haar was opgedragen.
Eigenlijk was Karsten uitgekeken op dit lekkend en grienend kuikentje.
“Luister, kind”, informeerde hij, “ben jij een fatsoenlijk meisje?”
Aranka knikte in schokjes.
Hij stond nu achter haar en streelde met zijn vingers over de volle lengte van haar ruggengraat.
“Hebben je ouders je niet geleerd wat een fatsoenlijk meisje doet wanneer ze wordt lastig
gevallen door een man?”
Aranka durfde hem niet te antwoorden, evenmin waagde ze het hem nog aan te kijken.
“Weglopen! Hebben ze je dat niet geleerd?”
Aranka knikte onderdanig.
“Wel”, drong hij hoffelijk aan, alsof hij haar een kostbare raad gaf, “doe dat dan ook.”
Aranka was verdoofd. Ze probeerde zich krampachtig in beweging te zetten. Eerst wankel,
onzeker, dan toch met enige vaart in de richting van de hal, waar zij haar kleren had
achtergelaten. Het was meer een haastig strompelen dan een lopen. Haar voeten deden pijn op
de ruwe betonvloer.
Intussen had Karsten zijn dobermann snel overgenomen van zijn maat. Gehurkt, zijn blinkende
hoge laarzen kraakten, koppelde hij de halsband van de riem en fluisterde het dier in het
gepunte oor: “Grijpen, Kaiser!”
De hond was speciaal opgeleid om vluchtende gevangenen te grazen te nemen.
Kaiser stoof weg en binnen een paar seconden was hij Aranka dicht genoeg genaderd om op
haar rug en schouders te springen. Onmiddellijk klemde hij zijn krachtige kaken om haar nek en
keel, en terwijl het meisje languit vooroverviel, beet de secuur getrainde hond met een korte,
forse ruk haar halsslagader aan flarden. Aranka kon geen kik meer geven. Haar bloed gutste
over de betonvloer. Haar tere lijfje sidderde onder het pezige lichaam van de niet loslatende
hond.
Pas toen de laatste stuiptrekking was weggetrokken en zijn slachtoffer volstrekt roerloos bleef
liggen, trok Kaiser zich terug.
Traag en statig wandelde hij, het bloed van zijn muil en tanden likkend, langsheen de lange rij
geschokte joden, terwijl hij met zijn sinistere ogen nauwlettend spiedde of er nog eentje het zou
wagen de benen te nemen.
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In ieders hoofd bonkte dezelfde vraag: waar zijn wij hier in godsnaam terechtgekomen?
Kaiser bereikte zijn baas. Die klopte hem prijzend op de flanken.
“Goed zo, Kaiser”, fluisterde hij hem toe, terwijl hij hem een paar suikerklontjes, die hij eerder
uit zijn broekzak had gegrist, te snoepen gaf.
Ondertussen hadden de twee Balkanmannen zelf al een knappe, mooi gevormde jonge moeder,
halfweg de twintig, uit de rij geplukt.
Met de smoes dat ze straks moest helpen met het wassen van de zuigelingen, waaronder haar
eigen baby, hadden zij haar een cape toegeworpen en apart gezet.
Zij had verheugd gehoorzaamd, en bedekte zich snel met de toegeworpen lap.
Als zij had geweten wat haar die nacht te wachten stond, dan had zij op staande voet die cape
opzij gegooid en het op een lopen gezet in de richting van dat arme dode meisje verderop, met
de vaste bedoeling en de vurige hoop binnen de dertig seconden ook te worden afgemaakt door
één van die perfect getrainde, glimmende en hyperbeweeglijke moordhonden.

© Luk Machiels
uit: Kraaienvoer
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BRIEF AAN HERMAN TEIRLINCK

... Het was stil binnen en buiten want ook het verkeer lag plat; zowel in de lucht als op de
wegen. Ik maakte de livingtafel klaar om er al het nodige, pas teruggevonden materiaal, op te
leggen. Niets moest nog worden opgeruimd, alles kon blijven liggen en zo kon ik de aandacht bij
de les houden.
In de krant verscheen een vraag vanuit 'HET HUIS VAN TEIRLINCK'. De opdracht luidde: 'schrijf
een brief, kijkend vanuit het raam met zicht op de wereld van corona...'
Brieven voor later als een terugblik op...
Ik dacht aan mijn verzameling schrijvershandtekeningen uit 1962, aan het boek 'Een leven vol
woorden' waar ik aan werkte en aan de stilte die inspireert. Ik schreef:

Bekkevoort, 3 mei 2020

Geachte Herman Teirlinck,
Gisteren heb ik u teruggevonden. Tussen Andre Demedts, Stijn Streuvels en pastoor Cuppens bij
wie mijn grootvader koster was. Na meer dan vijftig jaar verborgen liggen tussen de bladen van
mijn ‘Vriendenboek’ uit 1962 zag ik ze weer; de handtekeningen uit mijn verzameling. Tot
twintig was ik geraakt toen ik mijn lief leerde kende bij de Chiro. De vonk sloeg over en voortaan
keek ik uit naar zijn handtekening onder heerlijke brieven.
Mijn zussen waren verder geraakt met hun verzameling, de ene had honderden sigarenbandjes
verzameld – vader was sigarenhandelaar –, een andere postzegels uit vele landen, zus vier
knipte foto’s van Adamo uit week- en andere bladen, zussen vijf en zes verzamelden
poppenkleren voor een langverwachte pop.
Hoe ik u dan na zovele jaren heb teruggevonden? Gewoon, ik was op zoek naar documentatie
voor mijn boek ‘Een leven vol woorden’. Eind vorig jaar had ik plots het mooie en uitdagende
samengaan van getallen gezien. In 2020 ben ik 40 jaar bezig met schrijven. Schrijven op vele
terreinen: boeken, mappen vol met brieven, dagboeken en al wat geschreven is in kleurige
dummy’s, lag te wachten om tot leesbare teksten te worden herwerkt. In het jaar dat ik 75
werd, zou ik een boek publiceren waarin al het vorige werd samengevat. Een leven vol woorden,
beelden, projecten en reacties op wat ik soms alleen, soms samen met mijn lief had gedaan met
het woord. We waren niet alleen creatief bezig met woorden, we hadden ook samen voor het
onderwijs gekozen. We hebben drie kinderen en zes kleinkinderen waarvan meer dan de helft
zot is van woorden. Sommige houden van lezen, enkele van schrijven en eentje wil graag op het
podium staan om het publiek te bedanken voor hun aanwezigheid, voor het lekker eten, de
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muziek én de mooie woorden die zoveel mensen gelukkig maken. En als er dan applaus komt,
stapt zij achterwaarts het podium af en blijft nog lang naglanzen.
Ja Herman, misschien is de goesting om zelf ook te gaan schrijven toen definitief op kaart
gezet. Nu, meer dan een halve eeuw later, ben ik als een soort boekhouder met mooie woorden
aan een verzamelstaat begonnen met de start in mijn kinderjaren. Een boek dat mezelf laat zien
dat ik iets gedaan heb met de tijd, want hij lijkt me zo voorbijgevlogen.
Toen eind december corona uitbrak in China, kon niemand vermoeden dat op korte tijd het
virus rond de wereld zou reizen en na enkele maanden ‘de grote stilte’ – behalve de voortgang
van het beest met de zeis – de ruimte zou innemen. Geen vliegtuigen, auto’s, mensen op de
weg. Alleen de vogels zingen nog hun lied, het gras blijft groeien en wij zitten achter het
vensterglas als vissen in een aquarium. Als de kleinkinderen op bezoek komen, hebben ze
moeite om onze woorden te verstaan. Langs weerszijden is er het gemis dat tranen laat golven
tussen neus en oren. Ze vragen dan hoe wij ons voelen, wat we de hele dag doen, wat we eten
en wanneer zij weer eens mogen dichterbij komen en knuffelen.
Op dit moment zijn de scholen al zeven weken gesloten. Binnenkort gaan ze geleidelijk aan
weer open. Zoals ook de werkgelegenheden en de winkels. In het begin van de coronavakantie
was iedereen blij met die extra vrije tijd om te doen waar anders geen tijd voor was. Maar nu
wil iedereen weer aan de slag. We missen het sociaal contact. We haten het praten tegen
schermpjes.
Lieve Herman, dat en zoveel meer schiet nu door mijn hoofd terwijl ik voor het venster sta te
kijken naar de tuin. Ja, wij hebben geluk; wij hebben een grote tuin langs alle kanten omgeven
met velden. Wij ademen hier stilte, jasmijngeuren en allerlei vogelluchtjes in. Oei, er staat daar
plots een vreemde vogel onder de esdoorn. Er is niets dat hem laat schrikken en ik blijf staan
waar ik sta. Met een snok heft hij zijn staart omhoog en openen zich ontelbare blauwgroene
ogen op de wereld van onze tuin. Hier kwam hij nooit eerder en toch voelt hij zich vrank en vrij
en stapt hij als op hoge hakken in de richting van de schommel. Gisteren nog liepen er twee
hazen door de tuin. Terwijl ik Fred roep, die aan de achterkant van het huis naar drie kibbelende
mussen staat te kijken, zie ik de pauw bewegen. Zou hij mij horen, of zijn het de molenwieken –
ons huis staat in de buurt van een rij windmolens – of de sjirpende krekels in het gras?
Fred is er nog net op tijd om de vogel te zien overvliegen naar zijn eigen erf aan de rand van
ons dorp. Ik hoop dat hij enkele veren heeft laten liggen want ik verzamel nu vogelveren en
steentjes voor de kleindochter, die kan er een schilderij mee maken. En misschien doe ik iets
met de geluiden. Maar eerst werk ik verder aan het boek ‘Een leven vol woorden, beelden en
verhalen’ en ik hoop dat mijn vroegere wensen ‘gelijkheid voor iedereen’ ook buiten de boeken
treden en uitkomen in een leven na corona.
Met genegen groeten,

© Ina Stabergh
uit: ‘Een leven vol woorden’
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SCHOTSE WOLKEN
Proloog

25 december 1986.
Kerstdag.
8u44.
Lydia Vermeylen-Vermeeren stond een beetje stuntelig, onhandig als een onzekere puber, met
maar liefst twee positieve zwangerschapstests in haar handen, één in de linker- en één in de
rechterhand. Met een vertwijfelde glimlach keek ze haar man André aan. Zou het dan toch
kunnen, na al die jaren van vruchteloos proberen? De eerste test hadden ze niet geloofd, maar
twee foute testen, dat zou toch heel sterk zijn. Op de radio leefde Freddie Mercury volledig met
hen mee: ‘It’s a kind of magic’.
Exact 59 dagen later stierf Pop-Artkunstenaar Andy Warhol.
Exact 71 dagen later om 19u05 kapseisde de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge en stierven
193 mensen in het koude water.
Exact 135 dagen later vond het Songfestival plaats in Brussel en won Johnny Logan met ‘Hold
me now’.
Exact 188 dagen later werden de grenzen van de Europese Gemeenschap opengesteld.
En exact 210 dagen later, op 23 juli 1987 om 23u07 werd Jonathan Vermeylen geboren.
Jonathan, ‘geschenk van God’. Hij kwam ter wereld met een keizersnede en zette, zo gauw hij
Lydia’s buik verliet, zijn keel open dat horen en zien iedereen op de gang verging.
En zo was de toon gezet. André en Lydia waren bijzonder trots op hun zoon, die als een ultiem
geschenk was opgedoken. De toekomst van de zaak leek verzekerd, want een zoon met het
zakelijk instinct van zijn vader en de toewijding van zijn moeder zou vast een goed zakenman
worden. Daarbij kwam dat Jonathan niet alleen onmiddellijk na zijn intrede in de wereld zijn
stem had laten gelden, maar op elk mogelijk moment. Toen hij één jaar oud werd, blies hij niet
alleen heel flink het ene kaarsje op de taart uit, maar eigende zich ook de hele taart toe door er
met zijn gezicht in te gaan liggen. Hij ging weer rechtop zitten met een gezicht vol slagroom en
blinkende pretoogjes er tussendoor. Toen Jonathan bijna twee was, beet hij een jongen in de
crèche, omdat die wat al te geïnteresseerd naar zijn speelgoedtrein keek. Toen Jonathan drie
was en in het eerste kleuterklasje zat, ruïneerde hij de vertelhoek omdat het veel leuker was om
met kussens te smijten dan erop te zitten en naar saaie verhaaltjes te luisteren. Elke keer als
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Lydia weer eens naar een juf moest gaan om de heldendaden van haar heldhaftige zoon te
aanhoren, glimlachte André bijna goedkeurend: "Die van ons dat is er één met karakter".
Ook zijn kinderjaren zette Jonathan op dezelfde wijze verder. In de lagere school stond hij meer
in de hoek dan hij op zijn bank zat, schreef hij meer straf dan dat hij oefeningen maakte en
speelde hij de baas over heel de klas. En zoals dat zo vaak gaat, lieten de andere leerlingen zich
gewillig meeslepen door deze losgeslagen cowboy en aanbaden ze deze vrijbuiter. Jonathan
genoot van de aandacht in de klas en aanvoelde het verborgen respect van zijn vader. Toen hij
dertien was, begonnen zijn hormonen wat harder te werken en torste hij naarstig aan het
respect van zijn vader. Hij had altijd al grenzen verlegd, maar nu overschreed hij ze met grote
passen. Hij was nooit op tijd thuis, gaf steeds tegendraadse antwoorden, kreeg nog meer straf
op school en werd zo mogelijk nog meer aanbeden door zijn klasgenoten. Zijn vader glimlachte
al wat wranger over het karakter van zijn zoon, maar het respect begon toch echt wel zoek te
raken toen de onverdroten puber, met een stem die om de drie seconden doorsloeg, begon af
te geven op de zaak. De meubelwinkel die André samen met Lydia uit de grond had gestampt
was zijn lust en zijn leven. Kritiek was moeilijk te verdragen en het werd bijzonder pijnlijk
wanneer die van zijn zoon kwam, die niet alleen zijn naam, maar liefst ook zijn zaak moest
verderzetten.
Tegen de tijd dat Jonathan zestien was, had de hormonale productie een andere bestemming
gevonden dan het leven van zijn ouders zuur maken. Jonathan ontdekte de meisjes. Zijn stem
sloeg al een tijdje niet meer over en het waren niet langer louter de jongens die met hem
dweepten. Ook de meisjes hadden wel oog voor die knappe jongen met zijn grote mond. Die
rebel die alles van iedereen gedaan leek te krijgen. Hij ontdekte ook dat hij met zijn charmes
zelfs de leerkrachten om de tuin kon leiden, zodat hij minder straf en uiteindelijk toch nog zijn
zin kreeg. Hij genoot met volle teugen van de aandacht van het andere geslacht en wisselde van
liefje zoals hij van T-shirt wisselde: voor elke gelegenheid een ander. Saai werd het nooit en zijn
ego werd onophoudelijk gestreeld.
André en Lydia gaven de hoop niet op en probeerden hun zoon te paaien door hem te trakteren
op autorijlessen voor zijn achttiende verjaardag en als beloning voor het behalen van zijn
rijbewijs kreeg hij een auto. Jonathan aanvaardde gretig alles wat hem in de schoot geworpen
werd, feestte erop los en studeerde tussendoor nog een beetje management, om ze thuis toch
ook gunstig te stemmen.

1
Ik kijk toe hoe de kisten langzaam naar beneden zakken. Diep de donkere grond in. Daarnet zijn
alle tantes en nonkels, neven en nichten, kennissen, buren en collega’s met rode ogen de revue
gepasseerd. En ik sta hier, als een zombie, ik voel me zelfs te uitgeput om te wenen. Ik voel een
hand die zachtjes aan mijn arm trekt. Tante Emma wil me meenemen naar de koffietafel.
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Ik draai me om, kijk toch nog één keer naar de kisten die al niet meer zichtbaar zijn, en geef me
dan over aan tante Emma.
Ik ben Lene. Ik heb vandaag mijn ouders begraven. Veel te jong, zoals ik vandaag al uit zowat
tweehonderd monden gehoord heb. Veel te jong, ja, dat klopt, maar toch is het zo. Ik voel me
leeg, heb de begrafenis doorstaan, de koffietafel overleefd en zit hier nu alleen in dit stille huis.
Mijn huis nu. Met aan de muur de trouwfoto van mijn ouders.
Vierentwintig jaar geleden leerden ze elkaar kennen aan de universiteit. Mijn vader zat in zijn
voorlaatste jaar en mijn moeder in het tweede jaar. Na iets meer dan drie jaar trouwden ze en
amper een jaar later kwam ik eraan.
De telefoon die doordringend rinkelt haalt me uit mijn gedachten. Met een zucht sta ik op, loop
naar de telefoon, neem de hoorn van de haak en zeg met schorre stem:"Hallo, bij Stevens." Aan
de andere kant hoor ik iemand slikken en dan vraagt tante Anna op gemaakt opgewekte toon of
ik vanavond al iets gegeten heb. "Ja, hoor. Ik heb een paar boterhammen gegeten", lieg ik. "Het
gaat wel. Ik denk dat ik maar vroeg ga slapen." Tante Anna wenst me welterusten en legt af. Na
ongeveer 5 seconden begint het getuut in de hoorn me te irriteren en leg ik ook af. Ik zak terug
in de zetel en het begint weer te malen in mijn hoofd. Allerlei herinneringen lijken door mijn
hoofd te springen, maar ik kan ze niet vatten, ze zijn ongrijpbaar. Ik ben te moe, te futloos,
volkomen uitgeblust. Ik buig naar voren, neem de afstandsbediening van de tv van de tafel, zap
van 1 naar 38 en weer terug en laat uiteindelijk het nieuws opstaan.
Ik open langzaam mijn ogen, die volledig uitgedroogd zijn doordat ik in slaap ben gevallen met
mijn contactlenzen nog in. Mijn nek voelt stram, mijn rug doet pijn. Op tv lacht nog steeds
dezelfde nieuwslezer me vriendelijk toe. Ik heb zo lang geslapen dat de heruitzendingen van het
nieuws al bezig zijn. Ik sta op, zet de tv uit, loop naar de keuken, drink een glas water, loop naar
de badkamer, poets mijn tanden, doe mijn uitgedroogde lenzen uit, strompel naar boven, kleed
me uit, doe mijn pyjama aan en kruip in mijn bed.

2
Jonathan bekijkt zichzelf goedkeurend in de spiegel. Jawel hoor, hij mag er weer wezen, zoals
gewoonlijk. Hij knipoogt en kijkt zijn spiegelbeeld glunderend aan. Morgen wordt hij 20 en op
café zullen ze het geweten hebben. Hij heeft een hele bende kameraden (en, zoals gewoonlijk,
veel mooie meisjes natuurlijk) uitgenodigd om er één te komen drinken op zijn verjaardag. Pa
sponsort (ook zoals gewoonlijk) en het bier zal overvloedig vloeien. Jonathan kijkt nog één keer
diep in de donkerblauwe ogen van zijn spiegelbeeld, neemt zijn autosleutels, roept: "Tot
morgen, je hoeft niet op te blijven!" en springt in zijn BMW. Hij voelt zich goed vandaag. Hij zal
vanavond weer in het middelpunt van de belangstelling staan en eerlijk gezegd, dat bevalt hem
wel. Hij draait de sleutel om in het contact, geeft meer gas dan nodig en vertrekt met fluitende
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banden. Hij ziet nog net in de spiegel hoe die antieke buurvrouw vanachter het gordijn
verschijnt. Nieuwsgierige trut. Als de jeugd nog geen plezier meer mag maken.
Jonathan parkeert zijn auto en wandelt zelfverzekerd naar de deur van café "Het volle vat". Met
veel zwier zwaait hij de deur open en stapt over de drempel. Onmiddellijk wordt hij op gejuich
onthaald. Hij doet zijn reputatie eer aan: omhelst Annelien, kust Lieze en gooit zijn arm rond een
blondje van wie hij de naam niet meer precies weet. Lien of Eline of Carolien of zoiets. Het
maakt ook niet uit. Als het maar plezant is. En voor plezant is drank nodig. Hij knipoogt naar de
barman en joelt: "Sluit het vat maar aan en tap er één voor die leeglopers hier! En vergeet
natuurlijk de mooie meisjes niet. Geef hen wat ze maar willen: wijn, cocktails, het maakt niet
uit." De barman lacht, begint te tappen en vult de toog met volle pinten, schenkt witte wijn en
hier en daar iets fris, shaket cocktails en zet ertussen kommetjes met nootjes neer. Jonathan
sprankelt als hij ziet hoeveel plezier iedereen heeft en stort zichzelf ook op de pinten.
Na een stuk of tien pinten (het kunnen er natuurlijk ook vijftien geweest zijn), geflirt met een
stuk of tien meisjes (dat kunnen er uiteraard ook een stuk of vijftien geweest zijn), wat gedans
en een paar wedstrijdjes armworstelen gaat Jonathan op een barkruk zitten om even te
bekomen. Zelfs hij moet af en toe de batterijen even opladen. Kenneth zit naast hem. Hij kent
Kenneth al lang. Hij is één van de jongens die zijn leiderschap aanvaardde in de lagere school,
die met hem dweepte in de eerste jaren van de middelbare school en die de jaren daarna
stiekem hoopte Jonathans afdankertjes te mogen troosten.
Tot zijn ongenoegen merkt Jonathan dat Kenneth er niet uitziet alsof hij veel plezier heeft.
Jonathan plaatst een pint voor hem en klopt hem hard op zijn rug, zodat Kenneth bijna met zijn
neus in het schuim belandt. Jonathan is nog meer geërgerd als hij de blik op Kenneths gezicht
ziet. In plaats van ermee te lachen, fronst hij zijn wenkbrauwen.
"Laat me maar met rust, ik heb er geen zin in vandaag."
"Komaan, man, morgen word ik 20, dat mag toch gevierd worden."
"Ik heb momenteel niet zo veel te vieren, over drie weken beginnen mijn herexamens: 9 stuks
in totaal en ik zie het niet zitten."
"Een reden te meer om vandaag eens goed door te drinken en die herexamens even te
vergeten."
Kenneth zucht. "Jij snapt dat niet, hé. Dat niet bij alle mensen de gebraden kippen rechtstreeks
in hun mond vliegen. Jij feest en fuift, gaat met de mooiste meisjes lopen, studeert amper en je
hebt geen herexamens. Zo makkelijk gaat het niet voor iedereen. Ik vraag me af hoe jij het ervan
af zou brengen als je eens ergens moeite voor zou moeten doen."
Kenneth drinkt zijn pint leeg, staat op en gaat naar buiten. Jonathan schudt eens met zijn
hoofd, drinkt ook zijn pint leeg, grijpt Katlijn vast en trekt haar mee naar de dansvloer.
Jonathan voelt zijn blaas drukken en loopt naar het toilet. Zijn blik valt op een krant die
opengevouwen op een verlaten tafeltje ligt. "Kris en Steven ronden ‘Three Peaks Challenge’
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succesvol af." Jonathan zet zich neer aan het tafeltje, neemt de krant, neemt dan zijn gsm en
belt Kenneth: "Ik zal je eens laten zien dat ik tegen moeilijk ook opgewassen ben."

3
De dood van mijn ouders is intussen bijna twee maanden geleden. De afgelopen zeven weken
heb ik mijn leven geleefd alsof het het mijne niet was. Alles leek aan me voorbij te trekken. Ik
was de schoen bij Monopoly en iemand anders heeft met mij het spelbord rondgewandeld.
Proficiat, u komt langs Start en ontvangt 200 euro. U belandt in de gevangenis, sla één beurt
over. Vergissing van de bank, u ontvangt 100 euro. Ik ben misschien wel overal langs gewandeld,
heb het allemaal gehoord, allemaal ondergaan, maar ik heb het niet beleefd, niet gevoeld, niet
meegemaakt. Tante Emma en tante Anna hangen om de haverklap aan de telefoon of komen
langs met goede raad, bezorgde gezichten en eten, veel eten. Schoenen wandelen alleen maar,
ze eten niet.
Gisteren kwam ik Joris tegen. Het leek de eerste keer in twee maanden dat de mist even optrok.
Joris was elf maanden mijn vriend, tot drie weken voor mijn ouders stierven. Hij maakte het uit.
Hij had iemand anders leren kennen. Ik was er kapot van. Hoewel Joris in het niets verdween na
het ongeluk van mijn ouders. De afgelopen zeven weken had ik nauwelijks aan hem gedacht. Hij
moet nochtans op de begrafenis geweest zijn, maar van de begrafenis herinner ik me nauwelijks
iets. Het enige dat ik nog weet is hoe die twee kisten in de donkere grond verdwenen. Maar
gisteren kwam ik dus Joris tegen. Ik voelde me even alsof ik een stroomstoot kreeg. Het duurde
maar een fractie van een seconde, maar hoewel ik het gevoel op zich niet zo aangenaam vond,
was het wel fijn om nog eens iets te voelen. Een fractie van een seconde verdwenen de wolken
uit mijn hoofd, de watten uit mijn oren, de mist vanachter mijn ogen. Maar toen ik de blik in
Joris’ ogen zag, medelijden en de hoop om zo snel mogelijk weer weg te kunnen gaan, was het
weer over.
Zoals zo vaak de laatste tijd word ik weer uit mijn gedachten gehaald door de telefoon. "Hallo,
bij Stevens."
"Goedemiddag, mevrouw Stevens. Uw tickets voor de rondreis in Schotland zijn er. U kan ze
komen afhalen."
Even ben ik uit mijn lood geslagen. Ik brabbel iets wat voor de vrouw aan de andere kant
wellicht veel op Chinees of Zoeloe moet lijken. Dan herpak ik me. Ik leg de vrouw uit dat de reis
is vastgelegd door mijn ouders, maar dat die twee maanden geleden overleden zijn. Hier had ik
niet meer aan gedacht. Ik beloof haar dat ik morgen langskom om te bekijken hoe we dit
moeten oplossen.
Ik leg de hoorn op de haak en plof neer in de zetel. Die vakantie was ik helemaal vergeten. Mijn
vader en moeder hadden een rondreis door Schotland geboekt. Daar wilden ze al heel lang
heen, maar door omstandigheden was het er nooit van gekomen. Nu dus ook niet.
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Jonathan zit achter zijn laptop. Hoewel hij nog nooit van The Three Peaks Challenge had
gehoord, blijkt het op internet verre van onbekend te zijn. Intussen weet hij al dat het de
beklimming inhoudt, binnen 24 uur, van drie bergen in Groot-Brittannië: de Scafell Pike in het
Lake District, de Mount Snowdon in Wales en de Ben Nevis in Schotland. Hij heeft al een beetje
spijt dat hij dit als moeilijke uitdaging koos. In 24 uur drie bergen beklimmen, waarvan de
hoogste berg amper 1344 meter hoog is, lijkt niet zo’n grote uitdaging. Wie weet zal Kenneth
beweren dat deze uitdaging niets bewijst. Maar de getuigenissen op internet zeggen toch dat
het niet zo makkelijk is, dus dan moet Kenneth dat maar eens lezen, of zelf meegaan. Hij heeft
in ieder geval besloten de 800 km, die tussen de drie bergen moeten worden afgelegd, zelf te
rijden. Hij heeft geen chauffeur nodig om tussendoor zijn handje vast te houden, hij zal het
allemaal zelf doen.
Zijn vliegticket naar Glasgow is geboekt, het hotel in Fort William gereserveerd (hij heeft
besloten met de hoogste berg eerst te beginnen, en dat is de Ben Nevis), hij heeft zich
wandelkleding en schoenen van de beste kwaliteit aangeschaft en heeft de afgelopen weken de
fitness een beetje vaker bezocht. Hij had gelezen dat een goede conditie erg noodzakelijk is,
dus… Hoewel hij er zeker van is dat zijn atletische lichaam tegen heel wat meer bestand is dan
drie bergjes bij de Engelsen.
Hij sluit internet af, bergt zijn laptop op en gaat naar zijn auto. Vandaag nog eens goed
doordrinken, morgen wat minder en overmorgen vertrekt hij naar Schotland, om die wijsneuzen
eens te laten zien dat hij echt geen watje is.

5

Een beetje afwezig sta ik nog aan de deur van het reisbureau, met de klink in mijn hand. Zulke
onnozele, praktische zaken zijn zelfs na bijna twee maanden nog moeilijk. Hoewel er helemaal
geen probleem was, want mijn ouders hadden een goede annulatieverzekering. De reis werd
dus zonder problemen geannuleerd en ze zullen zelfs het voorschot terug op mijn rekening
storten.
Maar tijdens de annulatie begon er een ideetje te bloeien in mijn hoofd. Mijn ouders wilden zo
graag Schotland eens zien. Hen is het niet gelukt. Maar niets belet mij om er eens heen te gaan.
Ik heb tijd (nog bijna zeven weken vakantie) en hier is toch niet direct iets wat (of iemand wie)
me hier houdt. Of, zoals mijn goedbedoelende tantes het zouden formuleren: "Kind, het zou je
goed doen er eens tussenuit te zijn."
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Snelle besluiten nemen is niet mijn sterkste kant, maar voor alles is een eerste keer en ik duw de
klink terug naar beneden, open de deur en stap weer het reisbureau binnen. Met een
ingestudeerde glimlach en opgetrokken wenkbrauwen kijkt de bediende me aan. "Was u nog
iets vergeten, mevrouw?"
"Nee, maar ik bedenk net dat ik zelf wel eens graag naar Schotland wil gaan. Ben ik verplicht een
rondreis te doen, of kan ik daar ook gewoon een hotel boeken? Wat zou u me kunnen
aanraden?"
"Tja, met de rondreis krijg je natuurlijk veel te zien, maar je bent dan wel gebonden aan de
groep. Als je wat tijd nodig hebt om alles op een rij te zetten, is een bed & breakfast misschien
wel ideaal. Ik heb wel enkele adressen, maar je kan er eventueel daar ook zelf ééntje zoeken:
Schotland is vergeven van de bed & breakfasts. Nu spreek ik natuurlijk wel tegen mijn eigen
winkel, ik weet het."
Peinzend kijkt ze voor zich uit. Ze vertelt me dat ze zelf ook wel eens naar Schotland geweest is
en daar in een B&B overnachtte. Uiteindelijk geeft ze me enkele brochures mee, verwijst me
naar de website van de Schotse toeristische dienst en vertelt me welke plaatsen volgens haar
echt wel de moeite waard zijn. Met mijn handen vol documentatie en mijn hoofd vol plannen ga
ik weer buiten. Ik stap in de auto en rij weer naar huis. Daar plof ik in de zetel met de brochures
en begin te bladeren.
Loch Ness lijkt me een verplicht nummer, als je toch naar Schotland gaat. Edinburgh en Glasgow
zou ik ook wel eens willen zien en ten slotte valt mijn oog ook op Fort William, de thuisbasis van
de hoogste Schotse berg, de Ben Nevis. Ik besluit dat ik geen zin heb in een voorgekauwde,
georganiseerde reis. Maar wat dan? Slaapplaats mag geen probleem zijn, als er zoveel B&B’s
zijn, maar het vervoer dan? Zelf rijden aan de linkerkant van de weg schrikt me nogal af.
Ik installeer me achter mijn computer en surf naar de website van de Schotse toeristische
dienst. Uiteindelijk boek ik een vliegticket naar Glasgow, vandaaruit zal ik de trein nemen naar
Fort William. Vanuit Fort William kan ik met de bus naar Loch Ness, zie ik, en in Edinburgh zal ik
wellicht ook wel geraken. Ik zoek nog wat praktische dingetjes op op het internet en rij naar de
boekenwinkel voor een degelijke reisgids. Over een week vertrekt mijn vliegtuig, tien dagen
later vlieg ik weer naar huis.
‘s Avonds nestel ik me voor de tv en lees in de reisgids. Hoe meer ik lees, hoe meer zin ik krijg
om te vertrekken. Voor het eerst sinds lang word ik ‘s morgens wakker met een fris hoofd. Zalig
om nog eens goed te slapen. Hier eens weg zijn, weg van alle herinneringen, zal deugd doen,
daar ben ik ineens van overtuigd. "Deze reis doe ik voor jullie", fluister ik zachtjes tegen het
plafond.
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ZOSJA
1922…
Na WO I herstart de exploitatie van steenkool.
Het grote probleem van de steenkoolmijnen is het tekort aan mijnwerkers.
De eerste werkkrachten kwamen uit het Ruhrgebied, vaak technisch geschoolde Polen die in de mijnbouw
in Duitsland hadden gewerkt -het Westen van Polen was decennia lang bezet door Duitsland.
De eerste Waalse mijnwerkers zakken af naar Limburg, geronseld door Franstalige mijnsociétés, alsook
Poolse mijnwerkers die eerst hun geluk gezocht hadden in de steenkoolmijnen in het noorden van
Frankrijk.
Maar de exploitatie nam zulke proporties aan dat het tekort aan arbeidskrachten blijft. Daarom sturen de
Sociétés van de steenkoolmijnen treinen, vergezeld van een afgevaardigde en een arts, naar OostEuropese en Noord Italiaanse regio’s zoals Silezië ,Tirol. Ervaring in marmer-, zout-, zilver- en goudmijnen
is voldoende.
Tegelijkertijd worden er huizen gebouwd met sanitaire voorzieningen om de vreemdelingen niet enkel
onderdak te bieden, maar ook het werken in de steenkoolmijnen aanlokkelijk te maken.
Vooral de chaotische politieke toestand in Oost-Europa maakt dat er steeds meer mensen hun contreien
ontvluchten op zoek naar een beter leven.
Ondanks haar verworven onafhankelijkheid en de vele beloftes van de regering drijft Polen langzaam af
naar chaos. Het land krijgt zich na decennialange bezetting niet geheroriënteerd, blijft worstelen met
haar geschiedenis. Partijen worden gevormd, net als regeringen om te eindigen in totale wanorde en
ordeloosheid. Intussen kijkt haar bevolking lijdzaam toe en stelt vast dat hun land samen met haar
dromen afglijdt naar anarchie. De opeenvolgende regeringen slaan elkaar om de oren met steeds
waanzinnigere voorstellen. De een dweept met het oude koninkrijk, de andere propagandeert de nieuwe
republiek en noemt het democratie. Sommigen prediken zoiets als de macht aan het volk. De Kerk roept
op tot verdraagzaamheid en naastenliefde en waarschuwen voor duistere krachten.
Met lede ogen aanschouwen burgers het schouwspel dat steeds grimmiger wordt. Langzaam keren ze
hun geliefde land de rug toe.
De een vindt de Verenigde Staten het beloofde land, de andere kiest voor Canada. Nog anderen zoeken
het dichter bij huis: Engeland, Frankrijk, Duitsland of landen waarvan ze het bestaan niet kennen.
Zosja en Antonina bekijken het huis, een tweewoonst. Het is nieuwbouw. Planken, waarschijnlijk gebruikt
voor de bouw, liggen her en der verspreid. Sommige worden gebruikt als toegangspad door de
modderpoelen om de voordeur te bereiken.
‘Is het huis voor ons,’ vraagt Zosja.
‘De bovenste verdieping,’ antwoordt Jόzef
Verbaasd kijkt ze hem aan. ‘De bovenste verdieping?’
‘Het huis is voorlopig in vier gedeeld,’ Jόzef kijkt haar niet aan.
‘Hoe, in vier gedeeld?’
‘Lieve Zosja,’ hij wendt zich tot haar, ‘geloof me, de steenkolenmijnen krijgen het bouwen van huizen niet
bijgehouden. Iedereen wil voor hen werken, iedereen komt naar hier.’ Hij kucht. ‘Voorlopig moeten we
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met meerdere gezinnen in een huis wonen. Maar zodra er een vrij komt, krijgen we onze eigen woonst.’
Zosja draait zich langzaam om en kijkt ieder van hen aan. Jόzef, Stefan en Antonina. Ze ziet hoe haar
schoonzus met arendsogen de situatie opnemen. Plots overvalt haar een verlammende vermoeidheid. Of
het huis in vier, in twee of in tien gedeeld is, of er al dan niet huizen bijgebouwd worden, en of er velen
afzakken naar de gebieden waar steenkool wordt gedolven, het glijdt langs haar af. Doodmoe is ze. Het
enige waarnaar ze verlangt, is een bed. Ze neemt haar koffer en handbagage op.
Samen met Antonina was ze, zoals afgesproken, aan de reis begonnen.
Vijf dagen zijn ze onderweg geweest. Welke treinen ze hebben genomen, in welke steden ze zijn
overgestapt? Zosja kan het zich niet meer herinneren. Het enige dat ze zich nog voor de geest kan halen,
is het station in Krakόw, de grootte, de drukte, de mensenmassa, de kruiers, de treinen. En de grootsheid
van het station in Leipzig.
Tot aan het station van Trzebinia zijn ze te voet gelopen. Voor het ochtendgloren waren ze vertrokken.
Die nacht had ze amper geslapen. Doodmoe was ze toen ze ‘s ochtends wakker werd. Gewoeld had ze.
Angst speelde op, misselijkmakende angst. Alles zomaar achterlaten, familie, vrienden, de Rosenblatts,
iedereen die ze kende. Zomaar een streep trekken door je eigen geschiedenis. Alles uit je leven bannen
alsof het een futiliteit was, een niets. Ze wilde niet nadenken over haar beslissing. Slikte iedere gedachte
in. Toen Salomea haar die ochtend samen met de rest van de familie uitzwaaide, brak ze. Tranen
stroomden over haar wangen. Het leek alsof alle spanning van de afgelopen jaren zich ontbolsterde in dat
ene moment.
Na ruim een uur stappen kwamen ze aan in het station. Haar koffer had ze herhaaldelijk van hand
gewisseld. Meermaals had Antonina haar aangespoord om door te gaan. ‘Aan dat tempo geraken we er
vandaag niet.’
Zosja had geknikt. Toen ze even wilde rusten en zich neerzette op haar koffer, ontbrandde Antonina in
een woedebui. ‘We houden geen picknick.’
Maar goed dat ze haar donsdeken aan Salomea had geschonken, hoewel met veel pijn in haar hart. Het
donsdeken dat ze samen met haar zussen en moeder, Genia en de buurvrouw hadden gemaakt. Uren
hadden ze buiten op een kruk gezeten met de ganzen op hun schoot, en ze gepluimd tot het dons hen
rond hun oren dwarrelde en de ene niesbui na de andere bij Genia volgde. Dit tot groot jolijt van de
anderen. Stel je voor dat ze het donsdeken had meegenomen. Niet dat ze het niet had geprobeerd. Op
haar knieën had ze gezeten en het donsdeken tot een minimum geperst, en getracht het in een laken te
wikkelen. Het was haar niet gelukt, hoe erg ze ook haar best deed. Stel je voor dat ze nu met koffer,
handbagage en een donsdeken op weg was. Antonina zou haar met haar ogen neergebliksemd hebben.
Ze was opgestaan, had haar koffer opnieuw in haar hand genomen en was Antonina gevolgd.
Tegenspreken durfde ze niet. Wat zou ze ook moeten zeggen?
Antonina stapte het station binnen alsof ze er dagelijks kwam.
‘Ga daar zitten,’ zei ze tegen haar en wees naar een bank. ‘Ik zal eens kijken of het nog steeds hetzelfde
spoor is naar Kraków.’
Ze had weer geknikt, zich neer gezet en gewacht. Nochtans had Antonina op een zondagnamiddag samen
met haar de hele reisweg uitgestippeld en alles nauwkeurig op een blaadje papier genoteerd. Hoewel, ze
had erbij gezeten, gekeken en geluisterd. Ze kon zich niet herinneren dat Antonina gewag had gemaakt
van dat ze via Krakόw zouden reizen. Maar ze was blij om haar benen te strekken: haar voeten brandden
alsof ze er honderden kilometers mee had afgelegd, haar armen voelden tien centimeter langer.
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‘Ja, we moeten op spoor drie opstappen. Dat is hierlangs. Volg me!’
Ze volgde de aanwijzingen van Antonina. Als een veldmaarschalk deelde ze haar bevelen uit. Zosja durfde
geen woord uitbrengen en volgde haar gedwee. Haar keel brandde van de dorst, maar ze waagde niet de
fles met koude thee uit haar handbagage te halen. Flauw voelde ze zich, flauw van de honger, flauw van
de spanning. Die ochtend had ze amper een hap door haar keel gekregen. In haar tas had ze nog
kippenboutjes, brood en een hele makowiec en een babka, die nacht door haar moeder en Stefania
gebakken en in sneetjes gesneden. Het leek haar veiliger en waarschijnlijk ook verstandiger om niets te
zeggen.
‘Zodra we op de trein zitten, kunnen we iets eten,’ zei Antonina en keek Zosja bedrukt aan. ‘Wat heeft
ons bezield ons tot zulk een avontuur hebben laten verleiden, alleen God kan daarop een antwoord
geven,’ en zuchtte diep terwijl ze Zosja met haar smaragdgroene ogen aankeek.
Ja, wat zeg je daarop? Zosja knikte. Ze durfde gewoon niets zeggen, laat staan denken. Angst bleef haar
bekruipen. Slikken leek haar op dit ogenblik het beste. Opkomende tranen onderdrukken ook.
‘Ik weet nu al dat ik niet ga blijven,’ ging Antonina verder. ‘Die van Hynek zijn niet wijs. Altijd de held
uithangen, stoer doen, pure branie. De ene broer wil niet onderdoen voor de andere. Mooipraters zijn
het. Altijd de held uithangen, stoer doen, pure branie. De ene broer wil niet onderdoen voor de andere.
Altijd die pocherij, hoe meer wodka, hoe grootser hun plannen. Ik verzeker je, het hele verhaal spat als
een zeepbel uit elkaar.’ Antonina had opnieuw diep ademgehaald. Tranen verschenen in haar ogen die ze
vluchtig met haar wijsvinger afveegde, terwijl ze de andere kant opkeek.
De treincoupés op spoor drie zaten afgeladen vol. Tegenover hen zat een man met op zijn schoot een
kleine rieten vogelkooi met daarin twee duiven. Onophoudelijk glimlachte hij tegen de duiven en
fluisterde hen liefelijke woorden toe. De duiven kirden er op los.
Het monotone gekoer van de duiven, het schokken en het constante gedreun van de trein dompelden
haar in een lichte roes. Plots schoot ze wakker.
Antonina porde haar in haar zij. ‘Kom Zosja, we moeten overstappen.’
Nog slaperig knikte ze tegen de man met zijn duiven, en strompelde achter Antonina aan. Een man met
een doos waarin een haan zat, die hij midden in het gangpad had gedeponeerd, versperde haar de weg.
‘Pan, kunt u mij doorlaten?’ vroeg ze nauwelijks hoorbaar. Haar hart bonsde in haar keel.
De man keek haar uitdagend aan en schoof met zijn rechtervoet de doos voor haar voeten. ‘Plaats
genoeg,’ vroeg hij. Tergend spottend bleef hij haar aankijken terwijl ze met haar bagage over de doos
trachtte te stappen. Ze hoorde Antonina roepen. ‘Zosja vooruit!’ Er klonk paniek in haar stem.
Nadat een jongen met sproeten op zijn neus en een verwilderde haardos haar bij haar arm had genomen
en haar over de doos heen had geholpen, geraakte ze uit de trein. Ze trilde over haar hele lichaam.
‘Zosja, eindelijk!’ Antonina keek haar bezorgd aan. ‘Ik dacht zo dadelijk vertrekt de trein. Stel je voor!’
Tussen de rookwolken wemelde het van de drukte. Reizigers liepen elkaar voor de voeten.
"Leipzig" las ze op het bord. Het station overrompelde haar. Zo groots. Een vrouw aan een standje met
geurige, vers gebakken broodjes en heerlijk uitziende berlinerbollen trachtte hen met gebaren te
overtuigen om te kopen. Zosja raakte overdonderd door de bedrijvigheid, de drukte, maar vooral door al
het lekkers dat zo rijkelijk lag uitgestald. Het water kwam haar in de mond. Ze draaide zich om.
‘We moeten tot morgenvroeg wachten voor de volgende trein’ zuchtte Antonina. ‘Laten we een bank
zoeken en een beetje slapen. Het zal ons deugd doen.’ Antonina keek Zosja aan terwijl ze haar koffer
neerzette. ‘Heb je nog eten?’
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‘Nog een halve makowiec, de babka en kippenbouten.’
‘Ik heb nog vijf gekookte eitjes en brood. Laten we het verdelen.’
Zosja knikte.
Geradbraakt was ze toen ze wakker werd. De stationsklok wees kwart voor vijf. Ze geeuwde. Alles aan
haar lijf deed pijn. Een bonkende hoofdpijn had zich van haar meester gemaakt.
Antonina was niet te bespeuren. Haar koffer stond nochtans naast de hare.
Zosja rechtte haar rug. Ze streek haar kleed glad en voelde met haar handen of haar haar nog goed zat.
Haar mond voelde droog en plakkerig. Zou ze wat heen en weer lopen om de stijfheid uit haar ledematen
te krijgen? Beter van niet. Stel dat iemand met hun koffers zou gaan lopen? Al haar bezittingen zaten in
die koffer. De klok wees vijf voor vijf. Lichte paniek overviel haar. Ze vroeg zich af waar Antonina bleef.
Misschien even om de hoek kijken? Geen Antonina! Ze ging terug op de bank zitten en legde op iedere
koffer een hand. Stilaan vulde het station zich met de eerste reizigers van die dag. De klok wees intussen
kwart over vijf. Langzaam, tergend langzaam bekroop haar een angst die haar omsloot. De misselijkheid
maakte zich opnieuw meester van haar. Ze kokhalsde en slikte. Maar waar kon ze heen? Verwardheid
nam bezit van haar.
Plots hoorde ze achter haar Antonina’s stem: ‘De trein van tien over zes moeten we hebben. Spoor vijf.’
Ze reikte haar een homp brood aan.’
De eerste handelaars sijpelen binnen en stelden hun standen op. De geur van verse broodjes kwam haar
tegenmoet. Degoutant was het.
Hortend en stotend kwam de locomotief het station binnengereden. Het aantal reizigers nam
zienderogen toe. In een korte tijd zaten de coupés stampvol.
Zosja hoorde talen spreken waarvan ze geen woord verstond. Ze zette haar verstand op nul. Dat had ze
geleerd bij de Rosenblatts.
Pani Rosenblatt stak haar ontgoocheling niet onder stoelen of banken toen ze vertelde dat ze Jόzef in het
Westen zou vervoegen.
‘Je beseft toch waaraan je begint mijn kind,’ had ze bezorgd gezegd. ‘Natuurlijk, het is je echtgenoot. Je
moet wel, maar toch.’ Haar donkere ogen hadden haar diep en meelevend aangekeken. ‘Spijtig! Je had
kunnen uitgroeien tot mijn beste kokkin. Je had het in je. En wie weet waar je met onze referentie in
dienst had kunnen treden? Bij belangrijke families bestaande uit invloedrijke mensen, of bij een adelijke
familie.’ En was haar blijven aankijken. ‘Spijtig,’ herhaalde ze, ‘het zij zo,’ en ze had zich omgedraaid.
Vooraleer ze de trap naar boven nam, draaide ze zich om. ‘Mocht je terugkeren, je bent meer dan
welkom. Ik zie je nog voor je vertrekt, goed?’
Zosja had haar hoofd gebogen.
‘Kom,’ zei Salomea, ‘We moeten het avondeten gereed maken. Denk eraan: alleen de topjes van de
asperges op de schotel leggen en mooi dreseren. Vergeet de peterselie niet.’
‘Hier moeten we uitstappen. Zosja, sta je te dromen, of wat? Kom.’ Antonina keek nogmaals op haar
aantekeningen en knikte.
Zosja nam haar koffer en handbagage, en volgde haar.
Tussen de regen lazen ze op de muur van het station stond in witte letters op een blauwe achtergrond de
naam van het station: La Louvière. Ze kreeg het niet gelezen, net als de andere namen van de stations die
ze gepasseerd waren. .In Köln waren ze nogmaals overgestapt. De volgende halte bleek al België te
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liggen.
'Zo,' zei Antonina, 'Liége. Ik denk dat ze het zo uitspreken?' Dan volgden plaatsnamen waarvan de letters
voor haar ogen dwarrelden, Namur, Charleroi, en nu blijkbaar de eindbestemming.
Plots hoorden ze hun namen roepen. Stefan was de eerste die met open armen Antonina tegemoet liep.
Jόzef volgde. ‘Mijn lieve Zosja, eindelijk ben je er.’ Hij nam haar in zijn armen en kuste haar heftig op haar
mond. ‘Eindelijk.’ Zijn blauwe ogen straalden.
‘Kom,’ zei hij en nam de koffer uit haar handen. ‘Nog een uurtje wandelen en we zijn er.’
Zosja keek hem aan: ‘Nog een uur wandelen? Het regent pijpenstelen.’
Langs haar voelde ze hoe Antonina eerst haar bekeek, daarna Jόzef en dan Stefan.
‘Komt er geen einde aan deze lijdensweg?’ Haar mond was vertrokken tot een grimas. ‘Ik dacht dat we op
weg waren naar een beter leven.’
‘Kom, kom’ zalfde Stefan. ‘Ik zal de koffer dragen.’
‘Het is je geraden,’ beet ze hem toe.
‘Lieve Zosja.’ Jόzef neemt haar bij haar arm en gebaart dat ze hem voor kan gaan. Ze tracht haar
evenwicht op de planken te bewaren.
Een bliksemschicht kleurt de horizon. Het regent nog steeds even hard. Ze is drijfnat.
‘Kom, haast je. Het gaat onweren,’ port Jόzef haar aan en opent de deur voor haar. ‘Wij moeten naar
boven.’
Antonina volgt hen terwijl ze de regendruppels van haar afschudt. Zosja voelt de afkeuring in haar rug.
‘Wij wonen beneden,’ zegt Stefan. ‘Je moet de trap niet meer doen.
‘Met hoeveel mensen wonen we hier,’ vraagt Antonina.
‘Met vier families,’ antwoordt Stefan. ‘Józef zei het toch al.’
‘Met vier families in dit kleine huis,’ reageert Antonina onthutst.
Wij wonen beneden en Jόzef en Zosja boven ons,’ verduidelijkt Stefan terwijl hij haar blik ontwijkt, ‘en in
de andere blok wonen ook twee families.’
Met haar laatste krachten klimt Zosja de trap op. Jόzef opent de deur.
Twee stoelen en een omgekeerde houten krat waarop een groezelige handdoek ligt, vullen de kamer. Op
de grond ligt een strooien matras waarover een laken en grauw verfomfaaid donsdeken zijn gedrapeerd.
‘Kom,’ zegt hij. ‘Dat moeten we vieren!’ en haalt een halve liter uit zijn binnenzak. ‘Bij Stefan staan de
glazen.’
‘Eerst mijn jas uitdoen, ’en ze hangt haar jas op een van de twee stoelen. ‘Heb je een handdoek om me
af te drogen? ’
Ze dalen de terug de trap af.
Antonina staat in de deuropening en kijkt haar aan, haar rechter wenkbrauw omhoog getrokken, ‘Kom
binnen, ’gebaart ze, ‘treed nederig mijn paleis binnen.’
Er staat een tafel met twee stoelen en een commode. Een open deur geeft zicht op de andere ruimte,
waar ze de achterste spijlen van een ledikant ziet. Op de commode staat een schotel afgedekt met een al
even groezelige keukendoek.
‘Kom,’ zegt Stefan en zet de schotel op tafel. ‘Worst en augurken. Zoals in Polen.’
Uit de kast haalt hij brood en vier glazen. ‘En Jόzef, haal die fles uit je zak! ‘Hij richt zich tot de vrouwen.
‘Zelfgemaakte!’
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Wodka
Ingrediënten
– 1 liter zuivere alcohol
– 1 1/2 liter water
– 32 suikerklontjes
– Schil van 4 citroenen (zeer dun schillen – er mag geen wit meer aan de schil zijn)
Bereidingswijze
Water met schil en de klontjes suiker 3 minuten laten koken.
Laten afkoelen en met de alcohol mengen.

© Arlette Henek
uit: Zosja
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VOOR KINDEREN
Jonge scheuten
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ANNEKA EN DE MAGISCHE EENHOORN

Het is middernacht. Heel plots drijven donkere wolken dichter naar elkaar. De wind gaat erg
hard tekeer.
De elfjes haasten zich om dicht bij elkaar op een grote wolk te kruipen waar ze zich veiliger
voelen.
Flits!...Kaboem!... een bliksemschicht slaat recht naar beneden gevolgd door een harde
donderslag!
De elfjes schrikken zo hard! Angstig houden ze zich stevig aan elkaar vast.
Door de harde wind vliegt de grote wolk heel snel door de lucht.
De onweerswolken drijven verder van hen vandaan, terwijl hun wolk lager en lager naar de
aarde daalt.
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Hier en daar zien ze huisjes tussen de heuvels. Maar in één huisje zien ze plots een lichtje
branden. Voorzichtig schuiven ze naar de rand van de wolk om beter te kunnen zien.
Een klein meisje kijkt door het raam naar buiten.
“Oei, oei…”: roept een elfje. “Ze mag ons niet zien!”
Allemaal samen liggen ze op hun buikje op de wolk. Hun handjes en hoofdjes net over de rand.
De wolk krijgt moeite om hen in evenwicht te houden en zakt nog dieper en slingert van links
naar rechts. Hadden ze maar een stuur of zeil om de wolk in evenwicht te houden.
De wolk schudt en schokt door de lucht, over de huizen, tussen rotsen door, over een groot
meer tot in het bos.

Hobbel, bobbel…
“De wolk gaat neerstorten!” roepen ze angstig. “Houd je vast… aai… oeoei… ieieie...”
Hopla, boem… daar rollen de elfjes en nimfen over het gras tot achter de rotsen.
Oef, gelukkig, ze zijn heelhuids terecht gekomen! Met hun kleine handjes vegen ze nog wat stof,
takjes en blaadjes van hun jurkje en uit hun haren.
Wat nu? Waar zouden ze terecht gekomen zijn?
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Plots springt er nog een ander wezen uit het bos. De elfjes en nimfen schrikken ervan.
Daar staat een kleine trol stoer te wezen voor hun neus. Zijn armen over elkaar, één voet op een
kei. Hij brabbelt wat met een dikke tong: “Wat komen jullie hier doen in ons bos?”
Waarom zegt die trol nu “ons bos?”
Trollen zijn niet zo vriendelijk. Ze zijn heel oud, sterk, maar vooral traag en suf. Meestal leven ze
ver weg van de bewoonde wereld, omdat ze het geluid van de kerktoren niet zo goed kunnen
verdragen. Ze voelen zich veel veiliger diep in het bos en in grotten. Hun taak is bewaker te zijn
voor hen die het nodig hebben.
De elfjes durven best wel hun mannetje te staan en vragen aan de trol: “Waarom zeg jij ‘ons
bos’? Waar zijn we dan terecht gekomen?”
De trol antwoordt: “Jullie zijn hier in Noorwegen. Wij noemen dit ons bos, omdat we hier een
magisch dier moeten beschermen!”
“Oh,” zegt het eerste elfje. “Dan weten wij al welk. Daarom zijn wij ook hier”.
Een tweede elfje gaat verder: “Wij komen een meisje beschermen en helpen om jouw magisch
dier te zoeken. Haar naam is Anneka!”
De elfjes vertellen de trol dat ze haar zagen staan aan het raam met het lichtje.
De trol begrijpt langzaam wat er te gebeuren staat en is er van overtuigd dat deze elfjes en
nimfen hem wel eens zouden kunnen helpen.
Hij brengt hen naar een schuilplaats in het bos.
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Ondertussen in het huisje.
Terwijl de wezentjes in het bos een plekje zoeken om te schuilen, is er in het dorp een klein
meisje dat plots geschrokken wakker wordt van het onweer. Zij heet Anneka en dit is het meisje
waar de elfjes het over hadden.
Anneka woont samen met haar ouders en haar opa in een huisje aan de rand van het dorp, dicht
bij het bos.
Maar deze nacht is het erg spannend in het huis.
De paarden zijn onrustig door de donderslag. Anneka hoort het en knipt het licht aan. Ze kruipt
haar bedje uit en op haar blote voetjes stapt ze naar het raam.
Ook al is het bijna volle maan, toch lijkt de lucht akelig donker.
Ze ziet een grote wolk heel laag voorbij waaien. ‘Wat is dat? Zit er iemand op die wolk?’ vraagt
Anneka zich af.
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Ze wrijft nog eens goed in haar oogjes en kijkt opnieuw.
‘Wat raar, heeft ze dat nu echt gezien? Het lijken wel honderden oogjes die over de rand van de
wolk kijken. Is dit een droom?’
Ze zal toch nog maar eventjes onder de lakens kruipen en proberen nog een beetje te slapen tot
het licht wordt.

© tekst: Yoke Goris * illustraties: Rudi Bagusat
Uit: Anneka en de Magische eenhoorn
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POËZIE
Vers van het veld
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GROOTOUDERLIJK HUIS
Ik heb altijd geweten dat dit huis
een lichaam was, een nestplek
waar levens samen kwamen, opgesloten
in de traagheid van een dorp
Het is al jaren ziek, ademt zwaar
de huid is schilferig geworden, eronder
een microkosmos in rep en roer
uit de muren sijpelt geschiedenis
De voordeur sleept er achteraan
als een versleten gewricht verliest ze
haar recht om opnieuw te beginnen
elke trede biedt koppig weerwerk
Gezichten lijken hier enkel nog
in lijsten te bestaan, boeken bewaren
eenzaamheid met gebroken rug
hun ziel al lang verkast
In het hart hongeren kamers
naar meubilair, volharden kookpotten
in hun hongerstaking, seizoenen
worden er bewaard achter glas in lood
Enkel de schoorsteen durft nog te dromen

© Steven Van Der Heyden
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DE LOKROEP VAN HET WATER
Bij het schilderij ‘Aan de kaai’, Jozef Mous (1896 – 1968)

Met een lading aan herinneringen
staan oude schippers noodgedwongen
als een landrot op de kade.
Ze speuren zwijgend in het water, zoeken
bewijzen van hun vroegere labeur
tegen het tij en beter weten in.
Soms staren ze verloren naar de einder
wanneer wind komt aangewaaid
vanuit een verre haven,
ze zijn de richting kwijt en ook zichzelf.
Tegen dit ongewilde landelijk verdwalen
helpen geen sterren en ook geen kompas,
een zee van heimwee doet hen ondergaan.
Hier baat het niet te bidden
‘Heer red ons, wij vergaan.’

© Christina Guirlande
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LEEGSTAND
Soms droomt ze dat ze wakker wordt.
In een huis vol hongerige katten
houdt ze zich als een holle eik
slechts met koppigheid overeind.
Ze huilt boven de gootsteen
zingt tijdens het koken
kraakt als een oude trap.
Haar zwijgen is zoveel meer
dan niet praten. Het is de onrust
van helder water.
Ze wacht nergens op,
doet het toch.

© Leen Raats
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MAATREGELEN VERSOEPELEN
Hij ligt op de loer…
hij, die van wanten weet.
Laat je vinger zien
en hij neemt je helemaal…
‘Maatregelen versoepelen’
klinkt als muziek in onze oren.
Maar is het geen… valkuil?
Het monster ligt nog steeds op de loer,
weet je wel?
Wij zijn in de war.
Wij zijn onwetend.
Wij ondergaan ons noodlot.
Terwijl hij wel van wanten weet…

© Kristel Dewaele
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ERGENS
Als ik ergens sterven wil
dan is het in jouw armen
dan zou je zeggen dat ik moet vechten
dan zou je zeggen dat ik moet blijven
je zou wenen
je zou schreeuwen
zoals altijd, of toch bijna
zou ik doen wat je zegt
blijven vechten
maar als ik zou verliezen
maar als ik ergens zou moeten sterven
dan liefst in jouw armen
want jij zou het me vergeven
me voor altijd laten leven
© Danny Vandenberk
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WAAR LOOP JE HEEN

waar loop je heen
met je gedachten
je sombere droom bij nacht en
ontij
wat te verwachten
van wat steeds hetzelfde blijft
jij
het staat je vrij je pas nog te versnellen
al loopt het voor geen meter
voorbijganger van jezelf
dansend door het leven
werd veeleer hinkend op één been
de vloed
van al wat kwam
de leegte
nadat het even snel verdween
kijk om je heen
iets gaat zijn gang
maar is er iets aan jou gelegen
voorbijganger van jezelf
sta stil
en ga vooruit

© Walter Spaepen
www.walterspaepen.jimdo.com
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ALS EEN BOOM

Leer mij te leven zoals jij
in weer en wind
storm en onweders te trotseren
leer me geven met heel mijn hart
jong zijn in de lente
zon zijn in de zomer
wind in de herfst
sneeuw in de winter
leer mij te denken zoals jij
te staan in de aarde
realiteit inbouwend
leer mij vrij zijn van zorgen
leer mij bidden om
zoveel onrechtvaardigheid
mens te zijn tussen
de bomen van het grote bos
want ook ik heb nood
aan warmte aan vriendschap
aan licht en begrip
leer mij te leven zoals jij
te staan in weer en wind
dankbaar om de nieuwe lente
dankbaar te zijn om het leven.

© Edith Oeyen
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Ontdek meer werk van deze en andere schrijvers op
www.boekenerf.com
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