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Every day is the same
We’re praying for rain
And when it finally came
Oh when it came
Everyday was the same
Still praying for rain

OK Go, ‘In the Glass’, 

Of the Blue Colour of the Sky (2010)

Voor Salih

© 2013 Daphne Huisden
Omslagontwerp […]
Foto omslag/Illustratie
Foto auteur
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest
www.uitgeverijprometheus.nl
isbn 978 90 446 1779 5



DE BUREN:

Gizmo
Blinda Ment
Simon Finkel

Jozias de Klerk
Ger Lollens

Alma de Vreede
Leander Gomez

Martine Waterlander
Emiel Waterlander

Octaaf Schroeve
Lucile Ruisbroek

Ludwig Ruisbroek
Samuel Cohen
Manuel Gomez

Oscar Foster
Walt Foster



EERSTE BEDRIJF

Een kwestie van aftasten

Gizmo
(De Windhoek)

no 6

O
sc

ar
 W

al
t

(D
e 

B
ot

te
 S

ch
aa

r)
no

5

M
an

ue
l

no
4

S
am no

3

Lu
ci

le
Lu

dw
ig

no
2

B
linda

n
o7

S
im

on

n
o8

Jozias
A

lm
a

G
er

n
o9

Leander

n
o10

M
artine

Em
iel

n
o11

Octaaf

no12                                  no1

tunnel

fontein

Plein van 
Weltevreden



1

Samuel Cohen

Nadat hij ook van de 33e versie van zijn eerste alinea een prop
had gemaakt en die driftig door de kamer had gesmeten, be-
gon Samuel Cohen zich toch voorzichtig af te vragen of hij
wel de schrijver was die hij dacht te zijn.

De schrijver die hij dacht te zijn was namelijk niet alleen
een romanticus met een meanderende fantasie, maar ook
een avonturier die zijn hand niet omdraaide voor de wildste
perspectieven. Hij beschikte over een onmetelijke woorden-
schat en bracht moeiteloos laag na laag na laag aan. De schrij-
ver die Sam dacht te zijn liet zijn lezers achter in een prettige
duizeling, een gevoel alsof ze geblinddoekt naar de andere
kant van de wereld waren gevlogen en onder zijn bezielende
begeleiding een even onverwachte als zinderende terugreis
hadden ondernomen die ze niet snel zouden vergeten.

Hij – de maker van dit avontuur – ging hun – zijn argeloze
volgelingen – met zijn kapmes voor. Dwars door het diepe
binnenland (van waar dan ook) baande hij een pad door de
wildernis. Een onheilspellende plek was het, een plek waar 
– afwisselend – harige insecten, vreemde stammen en ander
onbekend gespuis in het altijd ritselende struikgewas op de
loer lagen. Hij wees hen op vreemde pootafdrukken van bui-
tengewone grootte en listig verscholen vangnetten, en zijn
nog altijd nietsvermoedende lezers lieten zich bibberend
door het donker meevoeren; het oerwoud uit, de bewoonde
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het landschap van hier tot ginder en zagen ze het geheel. Ein-
delijk zagen ze de verbindingen, de structuur van zijn wereld
en werk, de betekenis van dit allesomvattende alles, vanuit de
rieten mand van een heteluchtballon.

De schrijver begreep dat het tijd was om afscheid te ne-
men, hier, omringd door de schitterendste uitzichten. Hij
had zijn rol als gids uitgespeeld (en hoe!) en zette enigszins
opgelucht de daling in, uitgeput door zijn talent, verlangend
naar een ongecompliceerde avond op de bank.

Maar zij, zíjn lezers, zij waren ontroerd, betoverd, en op een
vreemde manier bedroefd; werden overspoeld door heimwee
naar de wereld van zijn verbeelding, terwijl ze bijna thuis waren.

Dat was de schrijver die Sam dacht te zijn.
Hij keek naar de 33 proppen op de vloer van zijn kamer.

Drieëndertig versies. Drieëndertig varianten op één en de-
zelfde alinea – hij was al vijf weken bezig.

Sam sloeg met zijn vuisten op het bureau. Op zijn perfecte
bureau; donker, van eikenhout, met geheime laatjes en kope-
ren slotjes en die typische mysterieuze zweem die om elk ge-
bruikt stuk meubilair dat een respectabele leeftijd had be-
reikt, leek te hangen. Op het opgeruimde werkblad stonden
een volle asbak en een leeg glas, niets om hem af te leiden. Hij
had een goede pen met reservevullingen – zwart, altijd zwart –
een verwarming, een gevulde koelkast, en in de zakken van zijn
gloednieuwe ochtendjas die hij speciaal had aangeschaft voor
de gelegenheid zat – met dank aan buurman Manuel – ge-
noeg wiet voor een oeuvre. Hij had zelfs een minnares, die
zich zijn muze noemde, een prachtige vrouw op wie hij twee-
maal per week zijn writer’s block kon botvieren.

Wat was dan in godsnaam zijn probleem?
Wat had hij aan al die rekwisieten als dat verdomde ver-

haal zich niet liet vertellen? Wat moest hij met dat in geiten-
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wereld in. Naar een smoezelige havenstad, bevolkt door
noeste, zware shag rokende arbeiders die argwanend van hun
dobbelspel opkeken toen de schrijver die Sam dacht te zijn,
zijn kudde (zo, hup!) een vrachtschip in dreef.

Nu zitten we alweer in het donker, mokten sommigen. Ja,
we hebben dat hele stadje nauwelijks gezien, klaagden ande-
ren. Waarom gebeurt er niks?

En dus maakte hij, de regisseur van hun verbeelding, even
snel als meedogenloos, een slachtoffer onder zijn personages.
Een nodeloze executie, vlak onder hun ogen – een offer om
zijn lezers wakker te houden en een waarschuwing om het
klachtenformulier niet voor het einde van de reis in te vullen.
Nu had hij hun aandacht.

Alert, en vast van plan om deze rit tot het einde uit te zit-
ten, meerden de lezers aan op schijnbaar veilige kusten (kie-
zelstranden en verlaten vuurtorens) om direct daarna aan
boord van een schommelende trein gedreven te worden –
midden in de nacht, uiteraard.

Eerst verontrust door zijn plotselinge haast, zijn onver-
klaarbare jachtige tempo, maar daarna al snel onder de in-
druk van de rust en vanzelfsprekendheid waarmee de tedere
romanticus in hem bereid was zijn inzichten vanaf het bo-
venste bed van de slaapcoupé met hen te delen, luisterden ze.
Ze luisterden. Aandachtig. En ze kwamen bij van de schrik,
gingen er eens goed voor zitten, maakten het zichzelf gemak-
kelijk met een kussentje in de rug en een kopje lauwe thee
binnen handbereik.

En uiteindelijk, nadat er vriendschappen waren verbroken
en gesloten, daders veroordeeld en geliefden herenigd, on-
recht gedaan en gewroken, nog drie keer was gewisseld van
vervoermiddel, en er – vooruit – nóg een personage was ge-
sneuveld om de aandacht van de hardnekkigsten onder hen
niet te verliezen, zweefden de lezers met hun schrijver boven
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eenmaal op gang gekomen, waren die ambtenaren niet meer
te houden, dat kon geen notulist bijbenen – en de aanwezigen
op het punt stonden hun verwensingen hardop uit te spre-
ken, elkaar niet langer te sparen, maar eens ferm de waarheid
te vertellen, toen was de voorzitter opgestaan. De rondvraag
had hem lang genoeg geduurd. Hij wilde naar huis, naar de
file, of in ieder geval naar de veilige ruimte van zijn leaseauto.
Hij had de uitzinnige menigte tot stilte gemaand en Bert – la-
ten we hem Bert noemen – had met zijn kalmste stem het
verlossende voorstel gedaan om drie bloembakken te plaat-
sen en die te beplanten met drie verschillende kleuren flora.

‘Rood, geel en groen,’ had hij geglunderd. ‘Net als een
stoplicht.’

En verguld over het feit dat hij de enige was die de recht-
hoekige vorm van de opfleurlocatie meenam in zijn sponta-
ne en toch creatieve oplossing, hief Bert in een opwelling
zijn koffiebeker op naar zijn collega’s. Wie zou er nu nog
durven zeggen dat hij net zo saai was als zijn geurvreters?

En de collega’s volgden zijn voorbeeld, proostten met hun
plastic bekers op Bert. De man met het plan. De keizer van de
koffieautomaat.

Zo stelde Sam het zich althans voor.
Koffie dus.
Of iets sterkers?
Dat kon toch wel? Eéntje, en dan gelijk naar huis. Verder

werken. Misschien zat er iemand in De Windhoek met een
bruikbaar verhaal. Het was niet ondenkbaar. Een aanzet, een
beginnetje, een simpel verhaallijntje, meer had hij niet nodig.

Research, meende de schrijver die hij dacht te zijn.
Sam gooide zijn ochtendjas over de bank, nam zijn groene

plaid, vouwde die netjes over zijn schoot en reed naar buiten.
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leer gebonden logboek als hij geen vorderingen maakte die
het noteren waard waren?

Het antwoord was eenvoudig. Pijnlijk eenvoudig.
Zo pijnlijk dat hij er ruim een maand in was geslaagd de

conclusie uit de weg te gaan die nu onvermijdelijk leek, name-
lijk dat hij, Samuel Cohen, poëet en avonturier, aanstormend
romancier en oeuvrebouwer in spe, geen verhaal had.

Hij had simpelweg niet zoveel te vertellen. Wist niets te
verzinnen wat hij niet al eerder had verzonnen – en verwor-
pen –, al zijn gedachten waren gedacht – en afgevinkt –, geen
ingeving die hem nog triomfantelijk naar zijn pen deed grij-
pen, geen betere opzet dan: het ging slecht, toen beter, toen
slechter, en toen kwam het toch nog goed. Einde verhaal.

Daar kwam geen lezer de deur voor uit.

Sam rolde van zijn bureau af – zelfs zijn stoel viel niets te ver-
wijten – en staarde naar de klok.

Hoe lang zat hij al binnen? Hoe lang was hij al wakker?
De plastic wijzers tikten langzaam rond. Langzamer dan

gewoonlijk, viel Sam op.
Misschien was het tijd voor koffie.
Hij keek naar buiten. Het plein lag er verlaten bij. En grijs.

Net zo grijs als de grijze bloembakken die de gemeente had
geplaatst om de buurt wat op te fleuren. Iets met geforceerde
gemeenschapszin en gebudgetteerde saamhorigheid.

Het waren er drie. Drie grijze bloembakken, op een grijs
plein. Je ging je toch afvragen wat voor koffie er uit die auto-
maten in het stadhuis kwam.

Grijs op grijs, op grijs. Daar moest lang over vergaderd zijn,
dacht Sam.

Urenlang, in een snikhete kamer, zonder daglicht, en met
een brommende waterkoeler in de hoek. En toen, op het mo-
ment dat de vergadering uit de hand dreigde te lopen – want
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nozele gezicht. Hij zag zelfs de afdruk van Sams tepels door
diens ranzige overhemd schijnen. Het was weerzinwekkend.
Simons kin kleefde aan de vensterbank.

Waar wacht je op? Je moet gezien worden, Meneer de Dich-
ter. Lachen en zwaaien. Jij moet altijd gezien worden.

Hij onderdrukte een geeuw en veegde zijn handen nog
eens droog. Zijn ogen werden vochtig, maar Simon had de
discipline om niet één keer naar zijn onbeslapen bed te kij-
ken en tuurde strak door de lens. Dit was niet het moment
om te verslappen.

Simon was vannacht in de uitzending geweest. De enige,
maandelijkse traktatie die hij zichzelf gunde. Het kostte hem
één simkaart, en een nacht slaap. Hoe voorzichtig hij ook te
werk ging (in het donker van zijn badkamer, zonder achter-
grondgeluiden en elke keer met een andere schuilnaam), tel-
kens raakte Simon als hij zijn bevindingen met het publiek
van de nacht had gedeeld en de simkaart direct na afloop
van de uitzending veilig zijn weg vond door het riool, en hij
weer alleen in de badkamer met zijn manuscript onder zijn
arm stond, zo opgewonden dat zoiets als slapen of simpelweg
ontspannen hem belachelijk voorkwam. Gevaarlijk zelfs. Le-
vensgevaarlijk.

Zijn manuscript, het meesterwerk, waaruit hij de slapeloze
luisteraars van de nachtradio voorlas, deed hem sidderen.
Het deed zijn bloed sneller stromen, zijn schouderbladen
groeien, zijn borstkas zwellen. En hoewel de dame in wier
uitzending hij ‘te gast’ was al te lang onderdeel had uitge-
maakt van Het Systeem en het haar om die reden alleen (haar
vriendelijke, hese stem buiten beschouwing gelaten) niet
kwalijk viel te nemen dat ze zijn Waarheden probeerde af te
kappen omdat er ‘meer bellers’ waren, zodat zijn publiek
steeds korter in aanraking kwam met de Theorieën en Tactie-
ken die hij in zorgvuldig geformuleerde volzinnen aan hen
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Simon Finkel

Daar heb je hem!
Simon Finkel liet zich op zijn knieën vallen – hij op het

dikke, rode kussen dat onder zijn slaapkamerraam lag nam
zijn positie in. Hij boog voorover, plaatste zijn kin op de ven-
sterbank, zijn ellebogen ter hoogte van zijn oren, en stelde
zijn lens scherp.

Hij was vroeg vandaag: Meneer de Dichter. In de motre-
gen zonder jas. Met zijn groene kreupelkleed en z’n bour-
gondische pens, vacuüm verpakt in een groezelig overhemd.
Holderdebolder over het plein, Meneer de Dichter, klemvast in
je karretje. En maar lachen.

De camera voelde warm onder Simons klamme vingers.
Hij voelde een druppel langs zijn slaap glijden, over zijn
wang, in de krul van zijn snor. Hij kon er net niet bij met zijn
tong.

Altijd lachen, Meneer de Dichter. En zwaaien. Toe maar. Dat
hoort er ook bij. Zwaaien!

De gesp van zijn riem sneed pijnlijk onder zijn navel, maar
Simon schonk er geen aandacht aan. Hij veegde, zonder zijn
buurman uit het oog te verliezen, snel zijn handen af aan zijn
broek en legde zijn wijsvinger op de ontspanknop. Ademde
diep in, en uit.

Kom op, Meneer de Dichter, er is publiek bij. De wereld kijkt
mee. Zwaai maar, zwaai maar naar het Kind van de Kapper. We
weten allebei hoe het werkt.

Zijn brillenglazen raakten langzaam beslagen. Maar Si-
mon had zijn bril niet nodig om alles te zien. De camera zag
alles. Hij zag Sam een hand door zijn haar halen terwijl hij
soepeltjes om de bloembakken slalomde. Hij zag de donkere
kringen onder zijn gezwollen oogleden, de stoppels op zijn
volle wangen. De zelfingenomen, artistieke grijns op zijn on-
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handicap? Wie zou je wel zien? Zonder dat mysterieuze verhaal,
dat opzichtige gemis? Wat stel je dan nog voor, Meneer de Dich-
ter? Nee, nee. Zo heb je het graag. De optimistische overlever,
rijden op oerbenzine, een dag niet gelachen… ZE hebben er
goed over nagedacht.

Sam wachtte nog steeds voor de deuropening van De
Windhoek toen hij hem eindelijk zag: de kleine schaduw
achter het raam aan de overkant van het plein. Boven het
uithangbord van De Botte Schaar had hij al die tijd ineenge-
doken naar buiten zitten turen. Het Kind van de Kapper.

Simons borstbeen veerde op toen Sam zijn arm omhoog
bracht en joviaal zwaaide. Lachend. De kleine schaduw zwaai-
de terug.

Simon drukte af.
Daar. Bewijs. Niets blijft onopgemerkt. Klootzak.
In de deurpost van De Windhoek was een lange gestalte

verschenen. Simons vinger hamerde op de ontspanknop. Zijn
hemd kleefde aan zijn rug.

Natuurlijk! Meneer de Muzikant. Dat komt er nog eens bij.
Op z’n hippiesloffen. Kankerstokje achter z’n oor. Natuurlijk,
geef elkaar maar een handje. God weet wat jullie nog meer uit-
wisselen.

Leander greep de handvaten van de rolstoel beet en trok
Sam over de hoge drempel naar binnen.

Simon trok zijn kin los van de vensterbank. Zijn snor was
nat.

Hij had genoeg gezien.

De Windhoek

Aan niets viel nog af te zien dat café De Windhoek tot een
paar jaar terug een doodgewone huiskamer was geweest.
Weliswaar een grote huiskamer, met een hoog plafond en
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openbaarde, wist Simon toch zeker dat zijn werk een kudde
had.

Zijn werk maakte iets los. Hij wist het zeker. Net zo goed
als dat hij zeker wist dat ZE daar niet blij mee zouden zijn.
ZE zouden hem vinden. ZE waren al op zoek.

Hij móest voorzichtig zijn met wat hij wist. Hij móest
alert zijn. Hij móest wakker zijn. Waakzaam. Attent. Oplet-
tend. Scherp. In positie. Overleven.

Met ingehouden adem keek Simon hoe Meneer de Dichter
tot stilstand kwam voor de deur van De Windhoek en aan
het touwtje trok dat door de brievenbus hing.

De deur kwam uit het slot.
Kom op. Kom op, Meneer de Dichter, stel me niet teleur.

Kijk eens omhoog. En zwaai. Zo doen jullie dat toch? Zonder
schaamte. Dat hebben ZE je toch geleerd, Meneer de Dichter?

Sam draaide zich om en staarde, met De Windhoek in zijn
rug, het plein over. Uit het café klonk een onverstaanbare
kreet, die hij beantwoordde met een brul over zijn schouder.

We wachten geduldig af. Want wachten moeten we. Tot er
iemand komt om je naar binnen te takelen, is het niet, Meneer
de Dichter? Elke moeite is er één te veel.

De camera had Sam vol in beeld. Simon zag nu ook de
rode vlekken in zijn nek, vlak onder zijn kraag, verstopt in de
plooien van zijn onderkin. Verse, rode vlekken. Nieuwe af-
drukken. Nog geen dag oud. Simon huiverde.

Behalve voor haar dan. Voor haar is geen moeite te veel. Dan
doet alles het weer. Wonderbaarlijk genoeg. Lach je dan ook? Als
je dat dikke lijf tegen het hare aanschurkt? Als je je afvraagt
waar je dat toch aan verdiend hebt, Meneer de Dichter? Dat
vertrouwen en die overgave en al de offers die zij brengt om be-
loond te worden met een zweterige, ongewassen nek. Is dat
grappig? Vinden ZE dat leuk? Is het niet jammer dat je er geen
nieuwe benen van krijgt? Of zou zij je dan niet zien? Zonder
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vanzelfsprekende handeling, die Gizmo in zijn droom niet
alleen zonder nadenken uitvoerde, maar die hem ook – en
dat verontrustte hem nog het meest – een vreemd soort vol-
doening leek te geven.

Na drie weken elke ochtend wakker te zijn geworden met het
zweet op zijn rug en zijn deken naast zijn bed, had Gizmo
een besluit genomen. En snel.

Hij had een eenvoudige bar in elkaar getimmerd, met een
spoelbak en een tapkraan. Hij had planken aan de muur ge-
schroefd en gestolen verkeersborden, andere posters opge-
hangen van vergeten films en stadsgezichten, en achter de
toog een grote spiegel, zodat zijn klanten konden zien of het
al tijd was om naar huis te gaan. Een andere klok hing er niet.

Er waren tafels gekomen en barkrukken, onderzetters en
kleine glaasjes met tandenstokers, en uitnodigend grote asbak-
ken: want in een echt café, meende Gizmo, moest de gezond-
heid op het spel worden gezet. Geen fietshelmen, thee kransjes,
of caloriearme versnaperingen; zijn kroeg was geen kuuroord.

Met Leanders hulp en diens bestelbusje had Gizmo zijn
strooptocht naar andere kroegparafernalia voortgezet en
het had niet lang geduurd voordat het dartbord werd opge-
hangen, de flipperkast aangesloten en vorig jaar was daar
eindelijk ‘het grote scherm’ bij gekomen; alleen voor bijzon-
dere gelegenheden.

De kroegbaas van De Windhoek mocht dan wel geen ech-
te kroegbaas zijn – met zijn lange grijze baard had hij nog
verdacht veel weg van de oude man –, maar hij nam zijn rol
bijzonder serieus en ook voor het handjevol vaste klanten
dat zijn zaak bezocht, was hij door de jaren heen – met het
notitieblokje in zijn borstzak en de theedoek over zijn schou-
der – een overtuigende gastheer geworden. Net echt. En dat
was de inrichting ook. Zonder kamerplanten.
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een donkere houten vloer waar heel vakkundig een kelder-
luik in was weggewerkt, maar op geen enkele manier een uit-
zonderlijke kamer.

Er hadden twee grote leunstoelen gestaan en een staande
schemerlamp. Een televisie, een radio, drie boekenkasten,
een wankele salontafel, een barglobe, een ladekast, een elek-
trische voetkachel; alleen het hoognodige om een oude man
in leven te houden, zonder uitzicht op al te veel bezoek.

Maar toen de oude man die er woonde, was gaan beseffen
dat hij zich de afgelopen jaren onbewust en geheel tegen zijn
verwachtingen in had omringd met oudemannenmeubilair,
was hij, na deze onaangename ontdekking, avond aan avond
zwetend wakker geschrokken uit dezelfde angstdroom.

Een droom waarin hij in zijn wollen pyjama en op zijn
paarse pantoffels Catherine Deneuve achterna had gezeten
om zijn salontafel. Dat was nog niet zo vreemd, hij had wel
vaker gedroomd van Catherine Deneuve, maar deze droom
was anders geweest.

In deze droom rende de oude man zo hard als hij kon, als-
maar in rondjes om de tafel, tegen de klok in, maar telkens
als hij zijn hand naar Catherine uitstak, schoot ze verder bij
hem vandaan. Hij kon niet dichter bij haar komen. Hoe hij
ook smeekte of riep, ze liet zich niet aanraken.

En dan, op het moment dat de oude man niet meer kon
en de achtervolging wilde opgeven, ontdekte Catherine al-
tijd het openstaande kelderluik, waar ze met een gilletje in
verdween. Hij snelde achter haar aan, de trap af, half struike-
lend, en knipte het licht aan.

In het midden van de keldervloer stonden een uitgedroog-
de sanseveria en een kleine witte gieter. Catherine was ner-
gens te bekennen. De oude man was alleen in zijn koude kel-
der en bukte om het treurige plantje water te geven. Een als
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Leander staarde hem uitdrukkingsloos aan. Sam wendde –
nog steeds glimlachend – zijn blik af. In de asbak op tafel lag
een inderhaast achtergelaten shagje na te smeulen. Ernaast een
verdwaalde onderzetter van een overgewaardeerd biermerk
waar de donkere vochtkringen nog op stonden. Hij legde zijn
hand op de zitting van de stoel naast hem. Die was nog warm.

‘Waar is Gizmo? Heeft-ie zich weer voor me verstopt?’
‘Hij is achter.’ Leander knikte naar de smalle keuken ach-

ter de bar. Vanachter het kleurrijke kralengordijn klonk ge-
ritsel en zacht gemopper. Gevolgd door een harde klap, een
luide vloek en twee krakende knieën.

‘Wat is hij aan het doen?’ vroeg Sam.
‘Hij is bezig.’
‘Waarmee?’
‘Met wat hij aan het doen is.’
‘In de keuken?’
‘Ja.’
‘Gizmo is in de keuken bezig met wat hij aan het doen is,’

vatte Sam samen.
‘Klopt,’ zei Leander.
‘Wil je erover praten?’
Leander trok geamuseerd zijn wenkbrauwen op. ‘Nee. Jij

wel?’
Sam schudde zijn hoofd. Hopeloos. Deze mensen waren

hopeloos. Er viel niets mee te beginnen. Nooit kwam er een
zinnig woord uit. Nooit. En hij had het geprobeerd. Al zo
vaak.

Ja, op papier leek het wel wat. Op een kladje: gepensio-
neerde misantroop en mislukte zigeuner runnen op even
ontroerende als amateuristische wijze een kitscherige huis-
kantine.

Een Don Quichot-achtige vertelling, verzuchtte de schrijver
die hij dacht te zijn. Met een vleempje Monte Cristo. Absurdis-
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Samuel

Leander had hem naar zijn vaste tafel geduwd, de tafel bij het
raam waaraan één stoel ontbrak, en was tegenover hem gaan
zitten. Hij had zijn lange, donkere haar opgebonden met een
elastiekje. Sam kon de sigaret zien die achter zijn oor balan-
ceerde: Leanders handelsmerk. Evenals het onmiskenbare
zwarte t-shirt waar zijn overbuurman de mouwen van op-
rolde om zijn tatoeages beter te doen uitkomen. Doorgekras-
te vrouwennamen stonden er op zijn armen en een snel ge-
zette vlek, die, als je goed keek (je ogen dichtkneep, je hoofd
schuin hield en in een toegeeflijke bui was), inderdaad voor
het silhouet van Jimi door kon gaan. Onder de randen van
zijn rafelige spijkerbroek staken tien verzorgde tenen uit.

‘Is het niet wat fris voor sandalen?’ merkte Sam op. Hij
klonk opgewekt. En meelevend. Dat was de gouden combina-
tie. De beste aanloop voor een goed gesprek. Luchtig, en toch
op de man af.

Leander haalde zijn schouders op. ‘Moet jij zeggen.’
Sam glimlachte toegeeflijk om zijn flauwe antwoord, aan-

moedigend zelfs, maar Leander sloeg zijn armen over elkaar.
Hij was een man van weinig woorden.

Of gedachten, smaalde de schrijver die hij dacht te zijn. Of
zie ik dat verkeerd? Niet dat het veel uitmaakt. Het is geen
voorwaarde voor een werkend verhaal. Dat wordt enorm over-
schat, al die personages met gedachten en thema’s en onder-
huidse verlangens en verborgen tragiek en onderbuikgevoelens
en innerlijke worstelpartijen en de onzinnige behoefte om alles,
maar dan ook alles te moeten benoemen en verwerken. Een
zwijgzame held, dáár heeft het publiek behoefte aan. Dat is wat
ze willen. Een eenvoudige jongen, een simplistische weldoener,
een protagonist die in stilte lijdt, zonder gemekker. En een lek-
ker wijf. Dat werkt altijd.
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zich om het glas. ‘Wat moet je vragen?’
‘Wil ik best voor je doen, hoor. Hét vragen.’
‘Dan moet je het niet laten.’
De rum brandde tegen zijn lippen. Zo was het ooit begon-

nen: met voorzichtig proeven. Zo had hij ook aan zijn eerste
sigaret gezeten en aan zijn eerste pepermuntje. Hij had voor-
zichtig geproefd toen hij voor de eerste keer een gedachte
had uitgeschreven. Zomaar, voor zichzelf, op papier. En toen
hij voor het eerst alleen was geweest met Lucile, ook toen
had hij voorzichtig geproefd.

‘Wat doe je hier, Sam?’
‘Zitten.’
‘Waarom zit je hier en niet achter je bureau?’
‘Scheelt me afwas.’
Zo moeilijk was het niet, stommetje spelen.
‘Lukt het niet? Met je boek?’
Hoorde hij daar enige bezorgdheid doorklinken? Nee, be-

zorgd was hij – nog – niet, maar dit was een mogelijkheid. Een
ingang. Sam boog zijn hoofd. ‘Het gaat wat langzamer dan ik
had gedacht.’

‘Maar het gaat niet slecht?’
‘Wat is slecht?’
Er verscheen een lichte frons tussen de wenkbrauwen van

zijn overbuurman, maar de man van weinig woorden was ook
een liefhebber van duidelijke taal. ‘Hoe ver ben je?’ vroeg hij.

Sam frunnikte aan het knoopje van zijn borstzak. Hij pro-
beerde niet aan zijn papieren tapijt te denken, aan zijn eerste
alinea, de gevulde zakken van zijn ochtendjas. De beloftes die
hij aan Lucile had gedaan. De leugens die hij had verteld.

‘Dat is lastig te zeggen,’ zei hij.
‘In procenten?’
‘Het moet nog wat worden bijgeschaafd,’ verzuchtte Sam.

‘Maar de blauwdruk is er, de vorm, de mal. Dat is het belang-
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tisch en toch herkenbaar. Klassiek én vernieuwend. Oude grijs-
aard neemt jonge, getormenteerde held onder zijn hoede. Ze
blijken meer overeenkomsten dan verschillen te hebben, twee
werelden die elkaar ontmoeten, twee levens die ingrijpend ver-
anderen, de recycling van de ervaring, de cirkel des levens, etc.
etc. Uiteindelijk legt die ouwe het loodje en zet die andere zijn
werk voort. Zoiets. Titel: ‘De Waard van De Windhoek’. Hart-
verscheurende bestseller.

Daar kon hij wat mee.
Maar dan moesten ze wel meewerken. Iets laten zien; een

glimp van hun geschiedenis, een paar flinke scheuten inten-
tie, een handje conflict, een onsje diepgang, een snufje gene-
genheid, een volzin. Ze waren zo vreselijk achterdochtig. Ze
gaven hem niets om mee te werken. Helemaal niets. Alleen
meer van hetzelfde. Hetzelfde vijandige, volkse sfeertje, de-
zelfde nietszeggende antwoorden, eindeloze variaties op een
uitgekauwd soort oppervlakkigheid, alsof hij niet meer dan
een lastige klant was.

‘Zal ik mezelf dan maar inschenken?’
‘Neuh.’ Leander kwam langzaam overeind en sjokte naar

de bar. ‘Wat moet je hebben? Vaste recept?’
‘Alsjeblieft. Als het niet te veel moeite is.’
Met een klap zette Leander de glazen op tafel. Hij rolde

zijn mouwen verder op en ging wijdbeens op zijn stoel zit-
ten. Sam depte de tafel droog met zijn mouw.

‘Zo,’ zei Leander.
‘Zo,’ zei Sam, die merkte dat hij aandachtig werd opgeno-

men. Hij nipte van zijn vaste recept terwijl hij behoedzaam
terugkeek. Eigenlijk waren ze gewoon te vreemd. Te vreemd
om geloofwaardig te zijn.

‘Ga je het nog zeggen?’ vroeg Leander. ‘Of moet ik het vra-
gen?’

Sam haalde zijn schouders op, maar zijn vingers klemden
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‘Dus je bent goed op weg,’ stelde Leander vast.
‘Zo zou je het kunnen noemen.’
‘Geen nachtmerries?’
‘Nee.’
‘Flashbacks?’
‘Misschien. Waarschijnlijk. Natuurlijk zitten er flashbacks

in.’
‘Van jou?’
‘Ja, ván mij.’ Sam onderdrukte de neiging om langzamer

te praten. Hij werd hier zo moedeloos van. Álles moest hij
deze mensen uitleggen. ‘Ik maak ze. Ik verzin ze. Creëer ze, zo
je wilt. En zijlijntjes, een nawoord, spanningsbogen. De hele
reutemeteut. Vólop flashbacks.’

In de keuken werd een kraan opengedraaid. Hij hoorde
Gizmo zachtjes fluiten. Leander haalde luidruchtig zijn neus
op. ‘Dat had ik nou niet van je gedacht.’

‘Wat niet? Wat had jij nou niet gedacht?’
‘Het leek me gewoon niets voor jou. Dat is alles.’
‘Wat niet?’
‘Om je ongeluk te gebruiken – voor een boek.’
‘Het ongeluk?’ zei Sam. ‘Waarom zou ik over het ongeluk

schrijven?’
Leander hief verontschuldigend zijn handen op. ‘Ze zeg-

gen het.’
‘Wie zijn ze?’
‘Die en die…’
‘…zus en zo.’
‘Je kent ze,’ grijnsde Leander. ‘Maar ze zitten er dus naast?’
Sam zette zijn lege glas op het bierviltje. Het was een zin-

loze excursie geweest. Hij had net zo goed achter zijn bureau
kunnen blijven zitten. Een 34e poging kunnen doen.

‘Het ongeluk is geen onderwerp voor een boek,’ zei hij uit-
eindelijk. ‘Het is geen “onderwerp”. Het is van mij. Het is te
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rijkste. Een kloppend raamwerk. De rest is invulling.’
Hij nipte van zijn glas. Voorzichtig proeven.

De smaak van zijn eerste leugen. Dat was ook een ontdek-
king geweest. Die vreemde combinatie van schaamte en snel
succes die zich vastklemde aan het gehemelte; een overwin-
ning en een nederlaag in dezelfde adem. Want liegen was
ook falen, het verliezen van de werkelijkheid.

Maar die allereerste keer; die eerste, bewuste leugen had
hem de gestolen pepermunt zoveel beter doen smaken. De
werkelijkheid deed er nog niet toe.

Tante Vera was een hoekige vrouw geweest. Met een rech-
te rug en een oud vel, dat dezelfde geur droeg als het mottige
tafelkleed waaraan Sam elke zondagmiddag, wiebelend op
zijn stoel, met zijn blik strak gericht op de minutenwijzer
van de staande klok, kokhalzend een puddingbroodje had
moeten eten – Tante Vera had hem léren stilzitten.

Nog altijd schrok hij weleens wakker met dat sponzige ge-
voel van klef brood dat zijn wangen vulde, de pudding die
zich door zijn slokdarm wrong en Tante Vera die over zijn
schouder leunde om erop toe te zien dat hij zich niet be-
woog. Haar droge adem in zijn opgeschoren jongensnek.

Toch was Sam de oudste zuster van zijn vader nog elke dag
dankbaar – en de rol pepermunt die voor het grijpen had ge-
legen in haar bruine schoudertas. Tante Vera had hem leren
liegen. Ze had hem de smaak van verlies leren waarderen. De
smaak van de smoes.

Hij was de uitdrukking op haar gezicht nooit vergeten:
blanco. Een simpele ontkenning op haar beschuldigende
vinger was afdoende geweest.

Leugens – hoe eenvoudig ze ook waren – lagen nu een-
maal prettig op de tong.

En de beste leugenaars verloren nooit.
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Leander Gomez

Natuurlijk was het zielig, dacht Leander Gomez terwijl hij
zijn sigaret uitmaakte in de asbak en meteen een nieuwe op-
stak. Natuurlijk was het triest zoals hij erbij zat. Te groot
voor zijn stoel, te klein voor de tafel; veel praatjes, weinig te
vertellen. Een sneu mannetje, met een onbegrijpelijk grote
glimlach op zijn gezicht. Want wat viel er voor Sam nou te
lachen? Hij had niets. Hij had geen werk, geen bedrijf, geen
vrienden, geen verantwoordelijkheden, geen lichaam, geen
vooruitzichten meer over. Alleen dat boek. En soms z’n
buurvrouw. Dat was niet veel. Niet genoeg om er de hele dag
als een blije bitterbal bij te zitten. Het was zielig. Meer dan
zielig. Natuurlijk. En toch. Toch zou het een stuk makkelij-
ker zijn om met Sam te doen te hebben, om geduldig en op-
recht naar hem te luisteren, om zonder weerzin het verplich-
te vraag-en-antwoordspel te spelen, om hem misschien zelfs
te mogen, als hij niet zo’n vreselijke jankerd was. Zo’n slacht-
offer. Zo’n middelmatige circusact. Zo’n droevige clown die
dapper doorging met het oplaten van ballonhondjes en mis-
lukte giraffen, maar ondertussen zijn publiek dood verveelde
met mysterieus en onsamenhangend geëmmer over ‘het on-
geluk’ en ‘het boek’.

Sam onderdrukte een geeuw. Ongevraagd bediende hij
zich van de laatste sigaret uit het pakje, die hij aanstak met het
tot aan de filter opgerookte stompje dat in zijn mondhoek
kleefde.

‘Is dat jouw verhaal?’ vroeg hij. ‘Die naam boven Jimi? Die
je hebt laten doorkrassen. Is dat jouw verhaal?’

Zijn waterige blauwe oogjes keken hem dromerig aan.
Vriendelijk zelfs. Geïnteresseerd misschien. Maar Leander
wist wel beter. Geen twijfel over mogelijk. Hij had het meteen
gezien: Sam was zo stoned als een bos uien. Nu al. Geen won-
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echt, snap je? Te vers. Te dichtbij.’
Hij staarde zijn buurman aan. Leander wendde zijn blik

af. Hij knikte begrijpend. Het werkte altijd. Niets wat een
beetje gezond medelijden niet voor elkaar kreeg. Uiteinde-
lijk knikte iedereen.

Sam wist wel hoe die en die naar de rand van zijn plaid
gluurden, naar de griezelige leegte tussen zijn knieschijven
en de grond; hij wist heel goed dat zus en zo elkaar aanstoot-
ten en achter hun hand fluisterden dat hij zo dapper was,
zo’n doorzetter; hij wist hoe nieuwsgierig ze waren, hoe ze
zich een voorstelling probeerden te maken van zijn beper-
kingen en van de wil om die te aanvaarden. Maar ze durfden
nooit door te vragen. Uiteindelijk keek iedereen weg. Wilden
ze niet kijken om hem te ontzien.

Toen stak Leander de sigaret vanachter zijn oor tussen zijn
lippen. Uit zijn achterzak haalde hij een verfrommeld pakje
tevoorschijn, waar hij met zijn lange vingers twee sigaretten
uit viste. Hij stak een verse achter zijn oor en bood Sam de
andere aan.

Een vredespijp! jubelde de schrijver die hij dacht te zijn.
Een zoenoffer. Eindelijk!

‘Sommige dingen hebben meer tijd nodig, die moeten rij-
pen,’ ging Sam ten overvloede verder. Gretig stak hij zijn si-
garet in het vuurtje dat hem werd aangereikt. ‘Dat zal jij vast
herkennen.’

Heel goed. Doorpakken nou. We hebben hem bijna.
‘Met je muziek.’
Leander blies een sliert rook naar het plafond. ‘Het is niet

makkelijk,’ beaamde hij.
Bingo!
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Leander sloeg zijn armen over elkaar, leunde achterover,
haalde diep adem. Het bleef zielig.

‘Je hebt je antwoord.’
De clown trok zijn mondhoeken verder op. Hij nam het

lege pakje sigaretten van tafel en verkreukelde het tot een
prop.

Gizmo

Dit was belachelijk. Belachelijk. Waar was hij in godsnaam
mee bezig? Wiens toko was dit nou eigenlijk? Precies. Het
was godverdomme zijn eigen toko. En wie zat zich op te vre-
ten in zijn eigen brandschone keuken? Als de eerste de beste
afwashulp? Met zijn duim in zijn mond omdat hij zich had
opengehaald aan die klotestereo? Juist. En waarom? Waar-
om zat hij hier als een godvergeten peuter op een krukje, rug
tegen de koelkast, sabbelend op zijn duim? Inderdaad. Om-
dat die lamzak het weer eens vertikte op te krassen. En wat
deed je ertegen? Niets. Helemaal niets. Wat kón je ertegen
doen? Moest je eens proberen; een gehandicapte de deur wei-
geren. Daar ging je omzet. En je goeie naam. Het was godver-
domme een schande.

Gizmo keek zijn keuken rond. Hij had hier niets meer te
doen. Alles was schoon. De theedoeken hingen te drogen
aan de verwarming, het fornuis blonk als jaren geleden, hij
was zelfs de rubberen strip van de koelkast niet vergeten
schoon te peuteren met een aardappelschilmesje. In de hoek
van de keuken stond een grote, dichtgeknoopte plastic tas
met daarin de stereo, klaar om naar de kelder gebracht te
worden. Naar de andere troep. Een puinhoop was het in die
kelder. Hij moest Leander eens vragen om hem leeg te rui-
men, kon hij de rotzooi meteen wegbrengen naar de stort.
Maar niet vandaag, want godallemachtig, wat bleef die lams-
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der ook. Vroeg begonnen is goed vergeten. Dat leerden ze bij
het circus.

‘Dat is een verhaal,’ zei hij en hij bedekte de tatoeage met
zijn hand.

‘Je dat snap ik ook wel,’ zei Sam verveeld. ‘Maar wat ver-
telt het? Wat ís het verhaal?’ Hij tikte met zijn knokkels op ta-
fel. ‘Ach-ter de stem-pel.’

Leander rolde zijn mouw omlaag. Jimi verdween onder
de donkere stof van zijn shirt. ‘Dat is te vers,’ zei hij. ‘Te
dichtbij.’

‘Alleen een naam. Die kan je toch wel geven? Een naam?’
‘Ik wil het er niet over hebben, Sam.’
‘Geen naam?’
‘Geen naam.’
‘Was ze mooi?’
Leander voelde zijn kaken verstrakken. Uit de keuken

klonk een diepe zucht.
‘Was het haar schuld? Een ongelukje?’
‘Genoeg, Sam.’
‘Twee?’
‘Wat heb ik nou gezegd?’
Sam sloeg zijn hand voor zijn mond. ‘Wat? Drie? Drie on-

gelukjes?’
Hij moest zich beheersen. Rustig tot tien tellen. Het was

maar een clown. Natuurlijk. Een ontevreden, dreinende
drank neus, die met trillende handjes zijn lege glas ronddraai-
de. Leeggeslobberd, tot de laatste druppel. Alsof het limonade
was. ‘Wat begrijp je niet? Ik zeg toch dat het te vers is. Ik zeg
toch dat ik het er niet over wil hebben. Wat wil je horen? Dat
het je niks aangaat? Het gaat je niks aan, Sam. Ben je nou te-
vreden? Het gaat je geen flikker aan.’

Sam trok zijn wenkbrauwen op. Glimlachend. ‘Ik stel al-
leen maar een vraag.’
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raten aan de lopende band naadloos in elkaar stikten. Preci-
siewerk. Als mieren, met mierenschroefjes en mierenschroe-
vendraaiers en een mierenneukerig klein lettertype dat ze
speciaal hadden ontworpen om de lompe westerse consu-
ment duidelijk te maken dat hij kansloos was. Al hield hij de
gebruiksaanwijzing op z’n kop, hij beschikte niet over de be-
nodigde fijne en geduldige vingertjes om zijn stereo intact te
laten, en zag na uren vergeefs peuteren geen enkele andere
mogelijkheid dan al zijn frustraties te verzamelen voor die
ene, bevrijdende hamerslag waarmee hij die godvergeten
Chinese muziekdoos aan gort sloeg. En zijn linkerduim.

De nagel zat nog vast, maar daar was ook alles mee gezegd.
Gizmo voelde zijn hartslag door zijn duim kloppen en dacht
bij elke slag zijn nagel te zien bewegen. Hij kwam voorzichtig
overeind en legde zijn beschadigde hand op zijn rug terwijl
hij bukte om de ehbo-trommel uit de gootsteenkast te pak-
ken. Zonder naar zijn duim te kijken, drukte hij er een dot
watten op en verbond hem strak met een dikke laag pleis-
tertape.

Hij keek niet graag naar zijn handen. De bruine vlekken,
het loszittende vel rond zijn knokkels, de harde eeltschijven
in zijn droge handpalmen, allemaal tekenen van langdurig
en intensief gebruik. Het moest wel waar zijn, maar hij kon
zich niet herinneren wanneer zijn handen plotseling zo oud
waren geworden.

Met zijn dikke, stroeve vingers drukte Gizmo twee ibu-
profentabletten uit hun verpakking en werkte ze langzaam
weg met een groot glas water. Zijn eerste hifilitteken had een
bittere nasmaak.

En waarom in godsnaam? Waarom hadden ze zo nodig
een nieuwe stereo moeten hebben? Wat was er mis geweest
met de vorige? Een grote, zwarte Duitse installatie. Drie to-
rens hoog, zonder lcd-scherm of afstandsbediening, maar
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traal vandaag lang hangen. Ze moesten er subsidie voor vra-
gen, al dat geleuter en gepeuter. Altijd op zoek naar verhaal-
tjes, wroeten in andermans bestaan. Je kon ze niet vertrou-
wen, die eikels met hun notitieblokjes.

En dan kwam er weer zo’n zogenaamd boek. Van die
kneuterige, dubbelzijdig gekopieerde stencils, met zo’n zei-
kerig mapje eromheen. Moesten ze allemaal weer lezen. Hij
had de vorige snelhechter nog niet uit.

‘De Verzamelde Flutgedichten’ (een hoop aan elkaar ge-
niete interessantdoenerij met veel witregels), die hij had af-
genomen tegen een vriendenprijsje (eerste druk, gesigneerd
door de grote lul-de-behanger zelf), lag sinds de knullige en
matig bezochte presentatie van de bundel (in zijn eigen zaak
godbetert) nog steeds ongelezen onder een stapel oude tele-
visiegidsen en reclamefolders.

Een schreeuw om aandacht, dat was het. Je kon nog zo
eenzaam zijn, nog zo verloren, verlaten en vertwijfeld, maar
dat alles was nog geen reden om je wanhoopskreten uit te
storten op papier en anderen tot vervelens toe lastig te vallen
met je meelijwekkende versjes. Dat begreep Simon ook. Die
schreef ook een boek. Maar die kon er niets aan doen. Simon
was zo gek als een deur, dan ging je vanzelf je gebrabbel op-
schrijven.

Gizmo haalde zijn duim uit zijn mond. Die was gestopt
met bloeden. Pokkenstereo. Dat noemden ze vooruitgang,
een knap staaltje techniek. Daar bestonden geen gewone
schroevendraaiers voor. Nee, de moderne consument was
geen zelfredzame consument, die hoefde zich geen illusies te
maken als er een chipje oververhit raakte en er een onver-
klaarbaar rammelend geluid uit de boxen klonk, hij hoefde
niet te proberen zijn gelikte hifispeeldoos met cd-wisselaar,
bas-boost en usb-plug te repareren aan zijn keukentafel.
Daar hadden ze wel aan gedacht in China, waar ze die appa-
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ander altijd zijn zin, of beter gezegd: zijn gelijk.
Of het nu om de aanschaf van een bestelbusje ging (goed),

een ‘groot scherm’ voor ‘grote gelegenheden’ (goed), een in-
genieus bedacht ledenbestand om de blauwe-enveloppenbri-
gade op afstand te houden (riskant, maar goed), een uit de
hand gelopen confrontatie op een druk kruispunt waarbij
Leander de zijspiegel van een auto met glimmende velgen
had afgebroken omdat de patser achter het stuur kennelijk
nog meer ruimte nodig had om hem af te snijden (gerecht-
vaardigd, dus goed), of een ‘gloednieuwe’ stereo die hij voor
een mooie prijs van zijn louche broertje kon overnemen
(slecht), keer op keer viel Gizmo voor dezelfde ondoordachte
plannen, tuinde hij in de volgende spontane ingeving. Lean-
ders enthousiasme, zijn ergernis, zijn vreugde, zijn woede, al
zijn gevoelens werkten even aanstekelijk. Hij had geen ver-
borgen agenda; zijn gedachten waren eenduidig, ongemengd
en volkomen oprecht. Hij deed omdat hij deed. Hij vond om-
dat hij vond. Hij wilde omdat hij wilde.

En het was die eenvoud die Gizmo niet alleen onweer-
staanbaar vond, maar die hij ook heimelijk bewonderde.
Zijn jonge vriend was niemand anders dan wie hij was; een
ideaal dat Gizmo al lang geleden als onmogelijk had afge-
schreven, een jeugdige illusie die hij met spijt had losgelaten,
maar waar hij nu met een zeker ontzag en met voorzichtige
hoop dagelijks getuige van was.

Gizmo spoelde zijn glas om en ging weer op het krukje
zitten. Hij legde zijn pakje shag op de hoek van de keukenta-
fel en verdeelde met zijn rechterhand een plukje tabak over
een vloeitje, dat hij geroutineerd, met zijn dijbeen als onder-
grond, tot een shagje rolde. Gizmo likte het rolletje met de
punt van zijn tong dicht en voelde in zijn zakken naar een
aansteker, maar herinnerde zich toen dat hij die aan Leander
had geleend.
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met automatisch (!) cassettedeck en een extra lange antenne.
Een prachtig ding. Goed, de cd-speler sloeg zo nu en dan een
liedje over, maar mocht-ie na vijftien jaar trouwe dienst?

Nee, over de stereo was, wat Gizmo betrof, het laatste
woord nog niet gezegd. Nog lang niet. Wat dacht die knul
wel? Dat het hem op de rug groeide? Dat hij een boom had
in de tuin? Een legioen sokken onder zijn matras, een regen-
boog op zijn zolder? Geen flauw benul had hij, geen enkele
spaarzin. En dat voor een man die naar eigen zeggen zo veel
rondjes op de binnenplaats van De Nieuwe Wandeling had
gelopen dat hij (zelfs in dit hondenweer) de voorkeur gaf
aan zijn sandalen om de zolen van zijn goede schoenen te
sparen. Een man die de waarde van zijn schoenzolen had le-
ren kennen, die gedwongen had leren omgaan met schaarste,
die jarenlang beschut had geleefd, ver van de stortvloed van
mogelijkheden, voorzieningen, kansen, diensten, services,
vrijblijvende (maar o zo uitnodigende) gesprekken, niet-te-
missen deals, risicoarme investeringen, gerichte reclames, on-
gerichte reclames, belastingvrije luchtballonnen, kassakoop-
jes, prijzenoorlogen, impulsaankopen en alle andere
verdovende lokkertjes waar de vrije burger op dagelijkse ba-
sis onbeschermd aan werd blootgesteld, zo’n man, die de
zeldzame luxe van die beschutte stilte kende, had toch ver-
domme met een sterkere ruggengraat, een soort materieel
bewustzijn, een financiële gematigdheid op z’n minst, door
die poorten van De Nieuwe Wandeling moeten komen?

Maar Leander was net een kind. Een impulsief en onge-
duldig kind, voor wie oorzaak en gevolg alleen bestonden als
twee hinderlijke, abstracte begrippen, onverenigbaar en on-
werkbaar in de praktijk. Hij woog geen voors en tegens af, hij
piekerde niet, hij twijfelde nooit. Leander handelde, direct,
zonder aarzelen. En Gizmo – die nog liever de nagel uit zijn
duim trok dan dat hij dit aan zichzelf zou toegeven – gaf Le-
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tanken, daar doet u Het Systeem een plezier mee. Gedrogeerde
burgers, zo zien ZE het graag.

De man in de leren jas trok aan het touwtje door de brie-
venbus, de deur ging open, maar voor hij naar binnen ging,
draaide hij zich nog even om. Hij keek in de verte, naar de
andere kant van het plein, naar de tunnel. Simon volgde zijn
blik.

Daar! Op negen uur. Mevrouw Stijlstang, met haar Worm-
vormig Aanhangsel. Natuurlijk, het is weer zover. De ijdelheid
moet bediend. Er moet aan Narcissus geofferd worden.

De vrouw trippelde op haar hoge hakken onder een roze
paraplu. Aan een dunne riem van dezelfde kleur trok ze een
langharig, doorweekt, donkerbruin scharminkel met zich
mee. De man glipte het café in.

Er moeten correcties uitgevoerd worden. Moeder Natuur op
haar vingers getikt. Op naar de Kapper. Snel. Snel. Snel. Voor het
verval intreedt. Toe maar, Mevrouw Stijlstang, zet er een beetje
vaart achter.

Ze stopte voor een grote plas, bukte, nam de rillende teckel
onder haar arm en zette hem aan de andere kant weer neer.

Signaal veilig. Terug naar basis. Alles is onder controle. ZE
hadden hem nog niet gevonden.

De Windhoek

‘Moet je nu uit het raam kijken. Nu!’ Ger Lollens trok zijn
sjaal van zijn nek en hobbelde zo snel hij kon naar de tafel bij
het raam. Leander keek geërgerd naar hem op. ‘Kijk dan! Ze
komt net de tunnel uit lopen met d’r rosse plu. Niet te gelo-
ven toch dit.’

‘Is dat leer?’ vroeg Sam ontzet. Hij wreef in zijn ogen.
‘Het ziet eruit als leer,’ mompelde Leander.
‘Nee joh, dat is geen leer.’ Ger streek onwillekeurig over
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Hij moest weer naar binnen. Hij kon zich niet blijven ver-
stoppen, er stonden vandaag meer vaste klanten op het menu.
Gizmo kwam met een zucht overeind. Het was verdacht stil
geworden daarbinnen. Voorzichtig gluurde hij door het kra-
lengordijn.

Samuel en Leander zaten zwijgend tegenover elkaar. Le-
ander keek kwaad voor zich uit, Gizmo zag hoe onder de ta-
fel zijn benen trilden van ongeduld, zijn tenen wiebelden in
zijn sandalen, maar aan Samuels nietsvermoedende stomp-
zinnige grijns te zien, had hij zich weten te beheersen. De
jongen deed zo zijn best. Hij deed werkelijk zijn best.

Gizmo ontstak de kleinste gaspit van het fornuis en stak
zijn peuk aan. Gulzig zoog hij de rook in zijn longen, het
doffe kloppen in zijn duim verdween vrijwel direct naar de
achtergrond. De zware shag kietelde zijn keel. Gizmo glim-
lachte tevreden. Daar kon geen ibuprofen tegenop.

Leander moest nog even geduld hebben.

Simon

Beweging!
Een dichtslaande deur. Voetstappen in de regen. ZE waren

vlakbij. Onder zijn raam. Simon drukte zijn neus tegen het
koude glas. De slaap drukte zwaar op zijn ogen. Maar hij kon
niet slapen. Kon niet, mocht niet, moest niet.

Over het plein waggelde een dikke man in een zwarte le-
ren jas. Hij had een sjaal om zijn hoofd geslagen en had zijn
handen diep weggestopt in zijn jaszakken. Zonder op of om
te kijken stevende hij op de deur van De Windhoek af. Si-
mon haalde opgelucht adem.

Loos alarm. Onschadelijk. Ongevaarlijk. Onbelangrijk. Me-
neer de Nar laat zijn lever uit. Hij keek op zijn horloge. En pre-
cies op tijd. Heel netjes, Meneer de Nar. Gaat u zich maar vol-
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‘Ongelukje.’
‘Met tanden?’
‘Nee, een hamer.’
Sam vergaapte zich als enige aan het uitzicht. ‘Gaat ze nou

weer naar de kapper?’ vroeg hij aan niemand in het bijzon-
der. ‘Heeft Walt weer een aanbieding waar ik niets van weet?’

‘Verven,’ verklaarde Leander omdat niemand anders het
antwoord leek te weten. ‘Ze verft ’t. Om de andere week.’

Sam knikte hevig en ging weer recht aan tafel zitten. ‘Van-
daar!’ Hij glimlachte tegen zijn lege glas. Zijn mondhoeken
rekten zich verder en verder uit, zijn wangen vulden zich
met lucht, als een opgeblazen strandbal. Hij gniffelde.

‘Vandaar wat?’ Leander scheurde een bierviltje doormid-
den. ‘Maak je zin dan af, man! Zit niet zo dom te lachen.’

Sam verborg schokschouderend zijn gezicht in zijn han-
den.

Ger sloeg zijn glas achterover. ‘Godverdegodver!’ Hij druk-
te een hand tegen zijn wang.

‘Weer last van je kies, Ger?’
Ger trok met twee vingers zijn linkerwang uit en gunde

Gizmo een kijkje in zijn binnenste. Gizmo hield discreet zijn
adem in en staarde geïnteresseerd in het ontstoken gat. ‘Ziet
er niet mooi uit.’

‘Ze gaan hem trekken, volgende week,’ kwijlde Ger. ‘Kele-
re-kies.’ Hij zoog het spuug van zijn vingers. ‘Maar ik heb er
al een borstel voor. Voor als-ie eruit is, bedoel ik. Speciaal ge-
kocht. Een nieuwe, zo’n elektronische, weet je wel?’

‘Wát heb je gekocht?’ hikte Sam na. Hij stak zijn hand in
de lucht en knipte met zijn vingers. Gizmo knikte minnetjes
en wierp Leander een waarschuwende blik toe.

‘Een tandenborstel,’ zei Ger. Hij wees naar Leander. ‘Van
z’n broertje. Op elektriek. Zo een voor teruggetrokken tand-
vlees en van die dingen meer. Kennen jullie dat niet?’
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zijn jas. ‘Gewoon een glimstoffie. Van de markt, weet je wel?
Daar gaan ze per kilo.’

Gizmo stak zijn hoofd door het kralengordijn. Hij tuurde
over zijn koperen brilmontuur en bromde een onduidelijke
groet door zijn baard. Sam stak glunderend zijn hand naar
hem op. ‘Kom kijken!’

‘Wat valt er te zien?’
‘Blinda,’ zei Leander verveeld. ‘In nepleer.’
‘Wat voor kleur?’
‘Blauw.’
Gizmo haalde zijn schouders op en nam zijn plek in ach-

ter de bar. ‘Die ken ik al.’ Hij sloeg een schone theedoek over
zijn schouder. ‘Dat blauwe pakje met die schouderopvullin-
gen en die glimmertjes.’

‘Het is wonderbaarlijk.’ Sam rekte zich uit, draaide zijn rol-
stoel wat meer naar het raam en ging er eens goed voor zitten.
‘Dat het allemaal zo op zijn plaats blijft hangen. Wat de zwaar-
tekracht wel niet vermag, zo op een regenachtige dag, zijn wij
getuige van een wonder, Blinda’s zwevende pompoenen zijn
werkelijk heel bijzonder…’

‘Misschien moet je die thuis even opschrijven,’ stelde Le-
ander voor.

‘Ze bukt!’ kraaide Ger. ‘Kijk ’r eens gaan. Hupsakee, daar
gaat Kitty. Arm beessie. Die ziet het allemaal van de onder-
kant. Moet je je eens voorstellen, dat je daar de hele dag tegen-
op moet zitten kijken. Godskelere.’ Ger schudde zijn hoofd en
waggelde naar de bar. Hij hees zich op een kruk.

‘Gelukkig worden ze niet meer zo gemaakt, hè Gizmo? ’t
Tast toch het straatbeeld aan, vind je niet?’

‘En de goede smaak.’
‘Ook dat,’ knikte Ger, die zijn leren jas open knoopte en

de sjaal op de kruk naast hem legde. ‘Doe mij een jonge, als-
jeblieft. Hé, wat heb jij nou aan je duim?’
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Op het succes van de familie Gomez. Op Manuel en zijn bor-
stels! Dat hij er maar goed aan mag verdienen.’

‘Nou, daar heeft-ie geen moeite mee hoor,’ grijnsde Ger.
‘Die jongen gaat als een speer. Blinda heb al een tv bij ’m ge-
kocht en Alma denkt erover om zo’n stofwipergeval te ne-
men. Hebbie dat nieuwe scootertje van ’m niet gezien? Mooi
dingetje hoor. Hij zet ’m altijd buiten het plein op slot, net
om de hoek.’

‘Op Manuel en zijn handeltjes!’ riep Sam. ‘Op de Godin
van de Heling!’

Er viel een stilte.
Sam tikte zijn glas tegen dat van Leander aan. ‘Proost!’ zei

hij vrolijk. ‘Op jullie gezondheid en…’
‘Ben je klaar?’
‘Pardon?’
Leander plantte zijn ellebogen op tafel. ‘Ben je klaar, Sam?

Of wil je nog even door? Zeg het maar. Waar wil je nog over
praten? Hè? Wat moet je allemaal weten? Zeg het maar, Sa-
muel Cohen, wat heb je nodig voor dat kutboek van je?’

Sam hapte naar adem, leek iets te willen zeggen, maar hij
slikte zijn woorden in toen Leander zijn handen tegen elkaar
sloeg en hem over zijn vingertoppen heen indringend bleef
aanstaren.

Ger schraapte zijn keel.
‘Ken er nou echt geen muziekie aan? Ik ga fluiten hoor, als

het zo stil blijft. Dan was ik net zo lief thuisgebleven, daar
hangt net zo’n grafstemming.’

‘Hoe is het eigenlijk met Jozias?’ vroeg Gizmo behendig.
‘Die heb ik al zo lang niet meer gezien. Leeft-ie nog? Komt hij
nog buiten?’

Zichtbaar opgelucht ging Ger op zijn vraag in. ‘Jos komt
z’n kamer nauwelijks niet uit. Ja, je mag het niet hardop zeg-
gen, maar Jos ken er niet zo goed mee omgaan, met dat ou-
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‘Zit Manuel in de tandenborstels?’ vroeg Sam verbaasd
aan Leander. ‘Dat wist ik niet. Ik wist niet dat jouw broer in
de borstels zat.’

‘Zit-ie ook niet,’ zei Leander nors.
‘Zeker wel,’ zei Ger stellig. Hij krabde over zijn grijze stop-

pels. ‘Met verschillende opzetstukken en de hele mikmak.
Doe mij er nog een Gizmo, wil je.’

‘Nou, dan mag je hopen dat hij het doet,’ zei Sam.
Ger draaide met zijn pink in zijn oor. ‘Zal toch wel mee-

vallen?’
‘Er hangt wat aan je lip,’ zei Gizmo, die hem bijschonk en

met twee volle glazen op een dienblad naar het raam liep.
‘Nou, je weet het maar nooit met die familie,’ knipoogde

Sam. ‘Ze zijn niet zo spraakzaam als het over hun doen en la-
ten gaat.’

Gizmo serveerde de borrelglaasjes op een onderzetter en
kneep even in Leanders gespannen schouder. ‘Of had je iets
anders gewild, Samuel?’

‘Daar is het nu te laat voor, meneer de Waard. Maar waar-
om kom je er niet gezellig bij zitten. Pak een stoel, er zijn er
genoeg!’ riep Sam vrolijk, maar Gizmo scheen hem niet te
horen en beende met het dienblad onder zijn arm terug naar
zijn staanplaats.

‘Nou, ik voor mij hoef niet te weten waar het gedaan en
gelaten wordt,’ zei Ger. ‘Als je begrijpt wat ik bedoel. Het zijn
mijn zaken niet waar wat wel en niet vandaan komt of van
wie. Al komt ’t uit de badkamer van de koningin, als de boel
het maar doet. Zeg, ken de radio niet effe aan of zo? Jullie zit-
ten er zo gespannen bij. Het is zaterdag hoor, jongens.’

Leanders donkere ogen fonkelden. Gizmo vond een rijtje
glazen dat nog een keer gepoetst kon worden.

‘Zo is dat!’ riep Sam opgewekt. ‘Als de boel het maar doet.’
Hij ging rechtop zitten en hief zijn glas. ‘Laten we proosten.
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Simon vroeg zich af of hij de deur wel op het nachtslot
had gedraaid, maar durfde niet naar beneden te gaan om het
te controleren. Hij mocht niet twijfelen. Hij moest weten. Ze-
ker weten. Controle. Herpak je. Focus. Natuurlijk was de deur
op slot.

Leander verdween uit het zicht. Simon hoorde hoe hij
zijn voordeur met een klap dichtsloeg. Hij moest dit note-
ren. Voor hij het vergat. Voor hij aan zichzelf ging twijfelen.

Aan de overkant van het plein zat het Kind van de Kapper
nog steeds dromerig voor zich uit te staren.
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wer worden. Hij wordt er enkel chagrijnig van. Hij kan niks
hebben. Geen geluid, helemaal niks. Zit de hele dag op z’n
kamertje te klagen dat het stinkt in huis, dat het eten niet
deugt, de kat te hard miauwt, terwijl ’t ’m toch aan niks te-
kortkomt. Alma laat ons echt niet bekommeren.’ Hij stak
zijn duim op. ‘Ze is zo’n hospita!’

Leander schoof zijn stoel naar achteren, stond op en liep
naar de deur.

‘Ik moet even weg.’
‘Dat lijkt me een goed plan,’ zei Gizmo vriendelijk. ‘Ver-

geet je niet dat je vanavond bij Emiel moet…’
‘Nee,’ zei Leander snel. ‘Was ik niet vergeten. Succes met

die kies, Ger. En jij…’ Sam draaide zich behoedzaam om. ‘Jij
bent heel onverstandig bezig, clown. We spreken elkaar nog
wel.’

‘Trek het je niet zo aan, jongen,’ probeerde Ger nog, maar
Leander was de regen al ingelopen.

Sam trommelde met zijn vingers op zijn armleuningen.
‘Wat een gedoe,’ zei hij. ‘Heb jij toevallig een pen voor me,

meneer de Waard? En een stapel viltjes?’ Hij liet een boer in
zijn vuist. ‘En schenk me er nog maar eentje in. Het kon nog
weleens een lange middag worden.’

Ger begon zachtjes te fluiten.

Simon

Alarm!
Leander stormde de Windhoek uit en liep met gebalde

vuisten naar huis. Te vroeg! Simon keek op zijn schema aan
de muur. Veel te vroeg, Meneer de Muzikant. Veel te vroeg.
Volgens het schema werd hij pas vanavond verwacht voor
zijn ‘muziekles’ bij de Waterlanders. Wat heeft dat te beteke-
nen, Meneer de Muzikant? Waarom die haast?

42


