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Ik was elf jaar oud toen ik wist wat ik het meest wilde in het leven: meer. Deze openbaring deed zich 

voor op kerstavond 1991 om drie uur ’s nachts. Ik keek op mijn te strakke horloge met 

tekenfilmfiguur, een kerstcadeautje van mijn broer (gekocht door mijn moeder) van twee jaar 

geleden en liep toen stilletjes met ingehouden adem aan de zijkant van de treden naar beneden, 

zodat ze niet kraakten.  

 In de woonkamer, tussen de open gordijnen van het raam aan de voorkant, stond de 

kunstboom met kerstlichtjes, met daaronder een berg van zo te zien wel honderd cadeautjes. Ik 

herkende direct de vorm van de ingepakte chocoladereep, het jaarlijkse cadeautje van mijn oma voor 

mijn vader, en ging er in mijn pyjama in kleermakerszit naast zitten. Ik had de beslissing eerder die 

avond al genomen: ik ging hem opeten.  

 Ik was het simpelweg zat om altijd maar braaf te zijn. Overal waar ik was – op school, in de 

kerk, zelfs aan tafel – voelde het alsof iedereen me aan het beoordelen was, vooral leraren en 

ouders, maar soms ook andere kinderen. Het was alsof ik altijd op mijn hoede moest zijn, altijd 

moest letten op wat ik zei, hoe ik stond, of hoe ik mijn vork vasthield. De voortdurende controle was 

bijna ondraaglijk. 

 Plots hoorde ik iets ritselen in de eetkamer en ik schrok op, maar toen herinnerde ik me de 

hamsters. De laatste dag voor de vakantie had ik de tijdelijke voogdij gekregen over twee 

beweeglijke rode hamsters, Mack en Beth, die normaal gesproken in een kooi in mijn klaslokaal 

zaten. Vanwege mijn goede gedrag en ook omdat we toen geen kat hadden, mocht ik van de lerares 

de hamsters mee naar huis nemen om voor ze te zorgen zolang school met kerst gesloten was. In 

eerste instantie had ik de kooi in mijn slaapkamer staan, maar twee dagen later waren Mack en Beth 

gedegradeerd tot de eetkamer, omdat mijn moeder de constante rotherrie in de vroege uurtjes niet 

langer aankon, met haar zenuwen en alles. Maar Mack en Beths nachtelijke heksenketel bracht me 

op een idee. Zolang je nog geen nacht met ze had doorgebracht, had je geen idee van de ravage die 

ze konden aanrichten – overdag leken ze zo zoet en onschuldig, maar dan, als het nacht werd, 

veranderden ze in kleine monsters: ze verscheurden hun bedjes, vernielden hun speelgoed en 

knaagden aan de tralies van hun kooi in een poging te ontsnappen. Aha, dacht ik bij mezelf. Dit jaar 

was ik het zo zat om al glimlachend het hele kerstgebeuren uit te zitten, dat ik besloot voor de 

verandering eens ging proberen stout te zijn – héél erg stout. 

 Mijn vaders cadeau was ingepakt in een gouden papier met sterretjes – hetzelfde papier dat 

oma voor al onze cadeautjes had gebruikt. Ik hoefde niet in gevecht met een strik, er zaten alleen de 

nodige verfrommelde stukjes plakband op. Oma ging er prat op dat ze niet moeilijk deed over kerst, 

zoals ze niet moeilijk deed over wat dan ook. Elk laagje van het cadeau liet los als een oude huid die 

wordt afgeworpen, tot de chocolade naakt in mijn handen lag. Ik keek er een tijdje naar, bewonderde 

de grootte en vorm en kleur. Toen ik een hap nam, knapte de reep en bleef er in mijn hand een 

puntige chocoladeklauw achter.  

 Kinderen horen niet van pure chocola te houden. Het is een van die bittere dingen die je later 

moet leren waarderen, net als olijven en zelfmedelijden. Maar ik was anders. Ik genoot van de foute 



smaak in mijn mond, de pure duivelsstreek die ik beging. Toen ik de hele reep op had, likte ik al mijn 

vingers af, veegde mijn mond schoon en likte de zijkant van mijn hand, waar nog meer kleffe 

chocolade zat. Daarna hield ik mijn hoofd schuin terwijl ik mijn gedachten ordende. Het was niet zo 

zoet als de chocola die ik kende, maar het was interessant. Het smaakte naar metaal, troebel water, 

aarde: de grondstoffen van een nieuwe wereld. 

 Ik kwam overeind en terwijl ik naast de boom de chocoladesplinters van mijn pyjamabroek 

klopte, trok iets voor het raam mijn aandacht. 

 Halverwege de oprit zag ik een demonisch groen licht op en neer tollen. Het leek vaart te 

krijgen in zijn val en dan, precies wanneer het de grond leek te raken, werd het met een ruk omhoog 

getrokken. Dan knipperde het even, om vervolgens weer af te dalen. Ik tuurde ernaar, volledig in de 

ban.  

 Het had al de hele maand af en aan gesneeuwd dus als het groene licht naar beneden viel, 

kleurde de witte, poederige grond mintgroen, en als het dan weer omhoog schoot, verschenen de 

contouren van een gedaante: de onderkant van een broekspijp, een manchetknoop met kattenoog, 

een jaspand.  

 Ik zag dat het de gedaante was van een jonge man en dat het licht naast hem van een glow-

in-the-darkjojo kwam. Terwijl de gelijkmatige lichtstroom van de jojo bleef stijgen en dalen, zag ik 

meer details: een krijtstreeppak, een gesteven wit overhemd, een hoed met een lint eromheen, een 

stropdas die te wijd leek. De man was gekleed als een van de jaren-vijftig-crooners die diezelfde 

avond nog door mijn oma waren vervloekt. Stelletje schuinsmarcheerders, had ze gezegd, terwijl 

Frank Sinatra, Dean Martin en Perry Como aan het dollen waren in de musical die ik per se had willen 

kijken, moet je die geniepige oogjes eens zien. Deze man was gekleed als een van die zangers, maar 

hij zag er in mijn ogen niet uit als een schuinsmarcheerder – juist hoffelijk en gedistingeerd, als 

iemand die ik zou willen kennen. En toen viel me iets anders op. Waar de mouw van zijn overhemd 

eindigde, zag ik een glimp rode huid, verbrand en rauw, net als de vingers van mijn moeder als ze de 

velletjes rond haar nagels had afgeknaagd. Ik keek naar zijn gezicht en zag dat het hartvormig was 

met een hoekige kaak, en zijn mondhoeken hingen schalks naar beneden. Ten slotte, aan weerszijden 

van zijn vilten hoed, twee rode hoorns die puntig afstaken tegen de maanverlichte hemel. 

 Ik knipperde met mijn ogen, en hij stond er nog. Ik knipperde een tweede keer en toen ik 

hem nog steeds daar zag staan, voelde ik hoe er langzaam een brede glimlach op mijn gezicht kwam. 

Daar stond hij dan, echt, in al zijn glorie. Daar, te midden van de flonkerende kerstlichtjes die 

weerkaatsten in het raam, de monsterlijke ligusters, de dreigende rododendrons, het duister, de 

nacht, de oneindigheid, stond de duivel in eigen persoon tegen mijn moeders pas gewaxte Austin 

Maestro, spelend met een jojo. 

 Ik bleef roerloos staan tot hij opkeek en onze blikken elkaar raakten, en ik had een vreemd 

gevoel in mijn maag, alsof mijn ingewanden wijd opengingen. Ik wilde mijn blik niet afwenden, maar 

toen ik mijn rechter handpalm voelde prikken, opende ik mijn hand om te kijken naar de wijnvlek, 

scheef en kronkelend als een rode dropveter, die liep van mijn pols tot het begin van mijn 

middelvinger. Op school was ik ermee gepest en ik had er tot bloedens toe aan gekrabd in een 

poging hem weg te krijgen, om maar hetzelfde te zijn als alle anderen. Mijn oma hielp niet echt. De 

eerste en laatste keer dat ik haar mijn hand liet lezen deinsde ze terug en schreeuwde: Wat een 

afschuwelijk ding, dwars over je levenslijn! Dat voorspelt niet veel goeds. Nu lichtte de vlek op als een 

barst in een gloeiend kooltje. Ik keek weer op en voelde de elektriciteit heen en weer schieten tussen 

mijn ogen en de zijne, en ik realiseerde me dat ik totaal niet bang was. Meer nog, ik was 



geïnteresseerd. Hij zwaaide naar me en nam zijn hoed af.  

 ‘Aangenaam’, fluisterde ik, en het geluid van mijn stem fladderde door de stille kamer.  

 Ik besloot te vergeten met wat voor naars de duivel volgens mijn oma allemaal te maken 

had: ledigheid, twee geloven op een kussen, advocaten. Ik stond daar, als door de bliksem getroffen, 

in mijn pyjama, en voelde mijn mond in een brede grijns trekken. 

 Toen, in een dikke, grijze rookwolk, verdween hij.  

 Ik rende naar het raam en drukte mijn handpalm tegen de ijzige ruit, ik deed mijn best hem 

nog te zien in de straat, op de hoek, ergens, maar hij was spoorloos verdwenen, en de wereld 

ontvouwde zich weer als een saaie, kille plek. Ik rende de kamer uit naar de voordeur en draaide de 

sleutel zo snel mogelijk om, maar toen ik de deur opende werd ik enkel begroet door een ijzige 

windvlaag. Ik voelde me beroofd, alsof me iets verleidelijks was aangeboden dat meteen weer was 

weggegrist. Ik bleef staan, hoopte dat hij weer zou verschijnen, en toen mijn blik naar beneden ging, 

zag ik de levenloze jojo op de drempel liggen. Ik bukte en pakte hem op, liet hem door mijn handen 

gaan, genoot van de koelte en de ronde vorm. Ik keek nog één keer de holle nacht in, deed toen de 

deur dicht en ging terug naar bed. 

 De volgende ochtend, toen de familie om de boom zat, zei ik niets over wat er die nacht was 

gebeurd.  

 ‘Ik weet toch zeker dat ik hem híer heb neergelegd’, zei mijn oma, terwijl ze in de cadeautjes 

onder de boom zat te wroeten.  

 ‘Geef niets, schat’, zei mijn opa. ‘Ik weet zeker dat we de komende dagen nog genoeg 

zoetigheid te eten krijgen!’ 

 Oma, die zich altijd weinig aantrok van opa’s optimisme, staakte de zoektocht en draaide zich 

om naar mij. Ik hield me bezig met mijn kerstkous, die volgestopt was met mandarijntjes en 

walnoten, en probeerde mijn vuurrode wangen te verbergen. 

 ‘Dat is heel vreemd’, zei mijn oma, en ik wist dat ze nog steeds naar mij keek, ‘werkelijk heel 

vreemd.’ 

 Ik sperde mijn ogen open en zei niets, omdat mijn oma de geheimzinnige gave bezat dwars 

door me heen te kijken. Soms voelde het alsof ze me zo goed kende dat het was alsof ze een deel van 

me gestolen had. Ze was opgegroeid in Burnley, in het mistige hoge noorden, en werkte op haar 

dertiende al in een katoenfabriek. Ik zie haar zo voor me, hoe ze over de ratelende spoelen heen 

schreeuwt, overarticulerend zoals ze dat in Lancashire doen, en de verhalen van de andere werkers 

probeert te liplezen boven de kletterende weefgetouwen. Tijdens de lunchpauze las ze bij de wc’s de 

andere meisjes de hand en vertelde hun wat ze met hun leven moesten doen, en na een tijdje deed 

het gerucht de ronde dat ze een heks was – een gerucht dat ze niet probeerde te ontkrachten. Op dit 

soort momenten kon je oogcontact met oma maar beter vermijden, dus ik ging verder met doen 

alsof ik in beslag werd genomen door een walnoot. Na een paar seconden richtte ze zich weer op 

haar eigen cadeaus, en werd er niets meer gezegd over de verdwenen chocolade. 

 Toen ik al mijn cadeautjes had uitgepakt – een camera met flits, een doosje oogschaduw, een 

cassettebandje – stond ik op om mijn ouders met een kus te bedanken, maar ik voelde heel duidelijk 

dat ik kerst een stuk minder spannend vond. Ik keek naar buiten en zag de lege plek op de oprit waar 

die nacht de duivel had gestaan en er schoot een steek van verlies door mijn maag. Het voelde als 

honger, maar niet naar eten, en ik wist niet waar ik naar hongerde, maar wel dat wat het ook was, ik 

er meer van wilde. Toen ik mijn moeder een kus op de wang gaf, pakte ze mijn pols beet en hield 

hem omhoog zodat iedereen hem kon zien. 

 ‘We hadden je eigenlijk een nieuw horloge moeten geven,’ zei ze, en ze porde in de mollige 



huid om het dunne zwarte bandje.  

 Ze had een vreemde uitdrukking op haar gezicht, een triomfantelijke blik, en hij stond me 

niet aan, dus ik hield mijn hoofd schuin en zei: ‘Wat ik eigenlijk wilde hebben was een glow-in-the-

darkjojo.’ 

 ‘Wat?’ snauwde mijn moeder, en ik zag meteen dat ik beet had. Ik dacht aan de jojo die veilig 

opgeborgen in mijn sieradenkistje onder de losse vloerplank in mijn kamer lag, en vanbinnen grijnsde 

ik. 

 ‘Een glow-in-the-darkjojo,’ zei ik, en wierp haar een sluwe blik toe terwijl ik naar mijn vader 

liep en hem een kus op zijn voorhoofd gaf. ‘Die stond op mijn lijstje, weet je nog?’ 

  ‘Ondankbaar stuk…’begon mijn moeder. Toen wendde ze zich tot mijn vader. ‘Ik had toch 

gezegd dat je hem in het park moest begraven.’ 

 Mijn vader staarde naar zijn pantoffels. Mijn oma glimlachte zelfgenoegzaam. Ik was 

benieuwd wat er nog meer zou komen. 

 ’Heb je een jójo begraven?’ zei mijn zevenjarige broertje met een veeg karamel over zijn kin. 

Hij was zich een weg aan het banen door een doos gevulde chocoladerepen.  

 ‘Hij was radioactief, Benjamin,’ zei mijn moeder. ‘Ze waarschuwden ervoor in de krant. Er 

werd geadviseerd ze te begraven.’ 

 Mijn broertje haalde zijn schouders op en ging weer door met eten. 

 Mijn moeder knoopte haar ochtendjas open zodat haar vlamvertragende nachtjapon 

tevoorschijn kwam, en wikkelde de jas weer om zich om zich heen, strakker dit keer. ‘Niet te geloven 

dat je dat zegt, terwijl je zoveel andere cadeautjes gekregen hebt. Ik mag hopen dat je niet van plan 

bent de kerst te verpesten, Helen.’ 

 Ik knipperde met mijn ogen, maar zei niets. Later bleek dat ik de kerst inderdaad verpest had.  

 Toen we om de met engelenhaar bedekte tafel in de eetkamer zaten, keek ik vanuit mijn 

ooghoek naar de televisie in de woonkamer. Marlon Brando dwaalde door New Orleans in A 

Streetcar Named Desire. Hij zag er stoer uit, vond ik, in zijn strakke witte T-shirt, maar ik kreeg de 

duivel maar niet uit mijn hoofd. Kon ik hem nou maar terug laten komen, dacht ik bij mezelf, terwijl ik 

keek hoe mijn oma heen en weer deinde in haar stoel en overeind schoot toen mijn vader een 

volgend glas vermout op de onderzetter naast haar bord zette. Mijn oma knikte en haar grijze 

permanent ritselde tegen haar papieren kroontje. 

 ‘Goddelijk, dit,’ zei ze met dubbele tong. ‘Zo heerlijk zoet.’ 

 ‘Wil je nog een glaasje bij het eten, schat?’ riep mijn vader naar mijn moeder in de keuken. 

 ‘Gin-tonic light!’ schreeuwde mijn moeder terug, haar stem kwam amper boven het gedreun 

van de afzuigkap uit. 

 Het enige dat mijn moeder ooit dronk was gin-tonic light. Praktisch nul calorieën, zei ze dan 

triomfantelijk. 

 Toen ze een paar minuten later binnen kwam stappen met de kalkoen, was haar gezicht 

knalrood en bezweet. Ze plofte de dikke aluminium schaal op tafel en de kalkoen stuiterde een paar 

keer op en neer totdat hij rammelend tot stilstand kwam.  

 ‘Wie wil hem aansnijden?’ vroeg mijn moeder, ze griste haar drankje uit mijn vaders hand en 

liet zich in een stoel ploffen. In één teug dronk ze haar glas gin-tonic half leeg. 

 ‘Ik!’ antwoordde mijn oma. 

 Maar voor ze naar het mes kon reiken, kwam een van de hamsters uit zijn smoezelige 

holletje gerend en begon water te slurpen uit het flesje aan de zijkant van de kooi, waarbij de kogel 

tegen zijn kleine tandjes ratelde. 



 ‘IK HAD JE TOCH GEZEGD DIE SMERIGE ROTBEESTEN VOOR HET ETEN UIT DE KAMER TE 

HALEN!’ tierde mijn moeder.  

 ‘Oké, oké,’ zei ik, en ik liep naar de kooi, pakte hem op en voelde het beetje gewicht van de 

hamster van de ene naar de andere kant bewegen toen hij op zijn kleine trippelende pootjes naar 

achteren rende over de plastic bodem. Terwijl ik de kooi de woonkamer in droeg en hem bij de 

televisie zette, fluisterde ik door de tralies: ‘Ik wou dat ik bij jóú kon zitten…’ 

 Terug in de eetkamer was het stil. Mijn vader stond bij de kolossale buffetkast en deed alsof 

hij druk bezig was met drankjes maken. Ik keek hoe hij vier ijsklontjes in een glas liet vallen, er twee 

uithaalde, en er toen weer één terug deed – alles om maar niet in een gesprek verwikkeld te raken. Ik 

keek om me heen naar de rest van mijn familie: naar mijn moeder die zuur naar de muur staarde, 

naar mijn oma die de hik had, naar mijn opa die in zichzelf zat te neuriën, en uiteindelijk naar mijn 

broer, die als een gargouille wellustige blikken wierp op de aangebrande kalkoen. 

 ‘Ziet er wel een beetje droog uit, die kalkoen,’ hernam mijn oma. De drank gutste uit haar 

glas toen haar hand met een zwaai in de richting van de schaal ging. ‘Hoe dan ook, met een scherp 

mes moet het lukken.’  

 Ik voelde mijn moeders starende blik intenser worden tot hij zowat een gat in de muur 

brandde. Mijn vader opende een la van de buffetkast. Als hij kleiner was geweest, was hij erin 

gekropen.  

 ‘Ik sterf van de honger,’ zei mijn broertje, zich niet bewust van de spanning in de kamer. 

 ‘Laat iemand dan in godsnaam die kalkoen aansnijden,’ zei mijn moeder. 

 ‘Ik zei toch dat ik dat zou doen,’ zei mijn oma, ze sprong op en greep het snijmes. Mijn 

moeder vertrok geen spier. Kom alsjeblieft terug, smeekte ik mijn duivel van binnen. 

 Mijn oma stootte de vleesvork in de kalkoen, hakte een van zijn poten af en slingerde die 

naar mijn moeders bord, waar hij met een knal landde. 

 ‘Dank je, Emily’, zei mijn moeder met op elkaar geperste, kleurloze lippen. Ze zal er niets van 

kunnen eten, dacht ik. Het is alleen maar vel en vet. 

 ‘Geef je moeder de jus eens aan, Ben’, zei mijn oma, die opging in haar matriarchale rol, voor 

ze haar aanval op de zwartgeblakerde vogel hervatte. 

 Mijn moeder schudde haar hoofd naar Ben en wuifde de juskom weg.  

 ‘Borst, Jonathan?’ vroeg oma aan mijn vader.  

 ‘Uhm, ja – ja graag,’ mompelde mijn vader die nog steeds bij de kast met een kurketrekker en 

een fles rode wijn stond te hannesen.  

 Alsjeblieft, zei ik nog eens in mijn hoofd, zo hard als ik kon, en in een flits verscheen de duivel 

in het glas-in-loodraam van de kast. Hij droeg een T-shirt en een leren jack, en rookte een sigaret in 

huis! Ik voelde een zinderende warmte door mijn geboortevlek gaan. Ik keek naar mijn familie, maar 

het was duidelijk dat ik de enige was die hem kon zien. Met een glimlach blies hij de rook in het haar 

rond oma’s kruin - en toen gebeurde het. Het mes schoot over het harde kalkoenvel en sneed recht 

in de rug van oma’s andere hand, die om de steel van de vork geklemd zat. Het bloed droop al snel 

langs het staal naar beneden en druppelde op tafel.  

 Oma schreeuwde of huilde niet, ze keek enkel naar haar hand en zei kalmpjes: ‘Nou, dáár 

heb ik nogal een potje van gemaakt.’ 

 Net zo vlug als hij was verschenen, verdween mijn duivel weer – niet in een wolk rook, maar 

in een amper waarneembare rode schittering. 

 Mijn oma’s hand bloedde hevig en op het papieren tafelkleed met hulstpatroon was 

inmiddels een vlek ter grote van een bord ontstaan. Mijn opa kwam in de benen, wapperde nerveus 



met zijn handen en zei: Emily, je had niet zoveel moeten drinken! Mijn moeder, die in tijden van crisis 

altijd in haar element was, sprong op en haalde een theedoek uit de keuken, die ze als een 

drukverband om de gewonde hand bond.  

 ‘Jonathan, autosleutels! Helen, de kaarsen!’ riep mijn moeder, voordat ze in de trapkast dook 

en onze jassen van hun haken griste.  

 Ik zat op de achterbank van de auto op weg naar het ziekenhuis en herhaalde voor mezelf e 

woorden Dank je. Eindelijk, dacht ik, heb ik een bondgenoot gevonden, iemand die ik al mijn 

gevoelens kan toevertrouwen – en als ik hem roep, zal hij altijd komen. Ik vouwde voorzichtig mijn 

handpalm open en keek ik naar de geboortevlek, dat afzichtelijke brandmerk dat ik altijd zo gehaat 

had –  altijd had ik het gezien als een afwijking, maar nu zag ik het als een onderscheiding. Het was 

tóch een levenslijn. 

  



Vintage champagne 

Ik draai de glimmende koperen deurknop om en de pas geverfde deur, met een glazen paneel dat is 

kromgetrokken van ouderdom, gaat open met een zacht gerinkel. Ik schud mijn paraplu uit, stap naar 

binnen en wenste dat ik een fatsoenlijke regenjas had. Hoe heb ik zo lang in Manchester kunnen 

wonen zonder ooit een fatsoenlijke regenjas te kopen? 

 ‘Mag ik die van u aannemen, mevrouw?’ zegt een keurig geklede man met glad, zwart haar. 

‘Welkom bij Bethel.’ Hij heeft een zwaar accent. Een gerant met een Frans accent. Perfect. 

 ‘Dank u.’ 

 ‘Kan ik uw jas ook aannemen?’ 

 ‘Alstublieft.’ 

 Ik laat hem van mijn schouders glijden en geef hem aan, samen met de paraplu. Hij hangt de 

jas aan de kapstok en zet de paraplu eronder op de grond.  

 ‘Heeft u gereserveerd?’ 

 ‘Ja.’ 

 ‘Op welke naam?’ 

 ‘Charlotte,’ lieg ik geroutineerd.  

 Hij loopt naar een houten lessenaar en laat zijn vinger over de linkerpagina van een groot 

open boek glijden. 

 Ik kijk om me heen en mijn eerste indruk is dat de inrichting ietwat inconsistent is. De 

roodleren zitjes zijn veel te erotisch voor een verbouwde kapel; ze lijken niet op hun plek tussen de 

robuuste houten tafels en dikke, crèmekleurige kaarsen. De details die ik intussen verwacht van een 

ambitieus etablissement zijn echter allemaal aanwezig: de witte tafelkleden zijn gesteven en 

gestreken, de servetten zijn opgerold in slakkenhuisjes, het zilver is zodanig opgepoetst dat ik 

waarschijnlijk in iedere lepel mijn gezicht zou kunnen zien. Her en der hangen abstracte kunstwerken 

en op de lange dressoirs leunen fluwelige rode bloemen in wijde vazen van zulk dun glas dat het bijna 

onzichtbaar is. Links van me glinsteren de maatschenkers en flessen van de bar achter een barman 

die een cocktail inschenkt. Rechts achterin zie ik het beslagen patrijsraam in de deur naar de keuken. 

Terwijl ik tuur in de hoop op een glimp van de chef, verschijnt er een serveerster. Ik richt mijn 

aandacht weer op de gerant en zie nog net hoe hij op het boek tikt en zijn wenkbrauwen optrekt. 

 ‘Ah, gevonden. Tafel voor één?’ 

 ‘Dat klopt.’ 

 Hij neemt me van top tot teen op. Eenzame eters worden in restaurants met de nodige 

achterdocht ontvangen: of het zijn autisten, of, nog erger, Michelin-inspecteurs. Ik geef geen sjoege. 

Ik kijk hem recht aan. Het kaarslicht in de verte flikkert in zijn pupillen. 

 ‘Wilt u een glas champagne van het huis terwijl u de kaart bekijkt?’ vraagt hij. 

 ‘Hoe bedoelt u, van het huis?’ 

 Ik ben altijd op mijn hoede voor voorkeursbehandelingen. Ik wil het liefst zo onopvallend 

mogelijk blijven en neem daarom normaal gesproken iemand mee als ik recenseer. Ik gebruik nooit 

een notitieblok en weiger met foto in de krant te staan. Ik ben al een paar keer in verlegenheid 

gebracht doordat ik een fles wijn ‘van het huis’ opgedrongen kreeg waarvan ik vond dat ik die niet op 

kon drinken. Een keer hoorde een manager mijn tafelgenoot mijn echte naam zeggen, kwam tot de 

logische conclusie en weigerde mijn geld aan te nemen. Ik heb een stapel bankbiljetten in een servet 

moeten frommelen. (Kort na vertrek heb ik gebeld om ze te waarschuwen voordat het in de was 

ging.) Het is van cruciaal belang dat de ervaring die ik beoordeel de gemiddelde ervaring is – één die 



elke gast kan verwachten, inclusief de gebreken. 

 ‘We verwelkomen onze gasten graag met champagne,’ zegt de gerant. ‘Zo doen we dat hier,’ 

voegt hij toe wanneer ik niet overtuigd lijk. 

 ‘In dat geval, graag.’ 

 De gerant geeft een knikje naar de barman en pakt een menukaart. ‘Alstublieft.’ Hij wijst naar 

een witte, smeedijzeren bistrotafel aan het raam. Ik loop ernaartoe en ga zitten. Hij reikt me één 

pagina aan: het menu van de dag. De namen van de gerechten staan in een krullerig, zwart lettertype 

op het dikke, crèmekleurig papier. Er is een klein à la carte-gedeelte en een proeverijmenu: 90 pond 

voor elf gangen, inclusief wijn. Een zo beknopt menu suggereert zelfvertrouwen, arrogantie zelfs – 

het zegt: Ik weet wat je wilt, ook al weet jij nog niet dat je dat wilt. Er spreekt lef uit en in een soort 

respons rol ik mijn mouwen op. 

 ‘Werkt de chef-kok vanavond?’ vraag ik als de gerant terugkeert met mijn champagne. 

 ‘Maar natuurlijk.’ 

 ‘Kunt u me vertellen hoe hij of zij heet?’ 

 Ik ben trots op hoe ik die vraag zo tussen neus en lippen door heb weten te stellen, maar dan 

komt de telefoon bij de ontvangstbalie ineens met een ratelend gerinkel tot leven en de gerant haast 

zich ernaartoe om hem op te nemen. 

 ‘Sorry,’ playbackt hij, en dan zegt hij met luide stem in de telefoon: ‘Goedenavond. Bethel.’ 

 Ik reik naar de champagne, maar hoor dan mijn eigen telefoon overgaan. Ik haal hem uit mijn 

tas en zie dat het Keith is, mijn redacteur.  

 ‘Hallo?’ Het is zo stil in het restaurant dat ik de neiging heb te fluisteren. 

 ‘Helen?’ Keiths stem klinkt bekakt en beschonken. 

 ‘Keith?’ zeg ik, alsof ik zojuist niet zijn naam op het scherm heb zien staan. 

 ‘Ja, ik ben het. Zag je mijn naam niet? Ik bel je met mijn mobiel.’ 

 ‘Ach,’ zeg ik, ‘ik ben verlegen’. 

 ‘Verlegenheid is een vorm van ijdelheid, Helen.’ 

 Dit is hoe Keith en ik met elkaar praten. Een echt gesprek kun je het niet noemen; het is meer 

alsof we vuurpijlen de lucht in schieten.  

 Ik zie de lijnen champagnebellen omhoog stromen van de bodem van het glas en word 

ineens ongeduldig. ‘Waar bel je voor, Keith?’ 

 ‘Ben je al bij Bethel?’ 

 ‘Ik ben net aangekomen.’ 

 ‘Al iets gehoord over de mysterieuze chef?’ 

 ‘Geef me even de kans, oké?’ 

 ‘Hij kan niet uit het niets zijn gekomen.’ 

 ‘Of zij,’ kaatste ik terug. 

 ‘Feminist.’ 

 Ik staar nog steeds naar de champagne. ‘Was dat alles?’ 

 ‘Ja,’ zegt Keith, maar ik hoor dat er meer is. 

 ‘Heb je uiteindelijk een vriend meegenomen?’ 

 ‘Nee.’ Ik denk aan hoe Pete thuis alleen op de bank zit met zijn bord op schoot, en ik voel me 

lichtelijk schuldig. ‘Ik ben alleen.’ 

 Ik hoor hoe er diep ingeademd wordt aan de andere kant van de lijn. 

 ‘Wat een verspilling van goed gezelschap,’ zegt Keith, en dan haalt hij nog een keer adem. ‘Ik 

spring zo in een taxi… kan er met dertig-’ 



 ‘Nee, Keith,’ onderbreek ik hem. ‘Ik ben liever op mezelf, als je het niet erg vindt. Ik kan de 

tijd om na te denken goed gebruiken.’ 

 Ik hoor hoe hij een slok van iets neemt en realiseer me dat hij waarschijnlijk al sinds de lunch 

dronken is, zoals gewoonlijk. 

 ‘Ik begrijp het,’ zegt hij, en hij doet zijn best nonchalant over te komen. ‘Goed, Helen, je weet 

dat ik er voor je…’ 

 ‘Weet ik,’ zeg ik. ‘Ik zorg dat je morgen voor elven de tekst hebt. Dag, Keith.’ 

 Ik hang op en stop de telefoon diep in mijn tas. 

 Ik kijk naar de champagne. De flûte is koel en slank, beslagen, lonkt naar me. Goed, denk ik. 

Verras me. Ik pak het glas op bij de steel en neem een slokje. Hij smaakt goed. Ik neem nog een 

slokje. Hij smaakt héél goed. Ik neem wat afstand van het glas en houd het tegen het licht. Elegant en 

intens met een krachtige afdronk, mijmer ik, zeker weten vintage, en peperduur. Dit kan niet het 

gratis spul zijn; ze hebben vast een fout gemaakt bij het inschenken – er zijn per ongeluk twee flessen 

verwisseld achter de bar, maar op dit moment ben ik niet eerlijk genoeg om er iets over te zeggen. Ik 

drink gulzig, voordat iemand iets doorheeft, en klok het achter elkaar naar binnen. 

 
*** 

 

‘Champagne is een drankje voor winnaars.’ 

 Ik draaide me om naar Pete. 

 ‘Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben,’ zei ik glimlachend, en ik trok één wenkbrauw 

op. 

 We klonken onze glazen en namen onhandige slokjes van onze champagne.  

 ‘Game over, Cupido,’ zei Pete en ik lachte. 

 Die dag waren we vijf jaar samen. We vierden het met een fles bubbels en een nieuwe 37-

inch-tv. Pete had een driegangendiner gekookt en we waren tot laat opgebleven, keken tv en 

giechelden om het feit dat we thuis op onze eigen bank champagne zaten te drinken. Het voelde 

precies zoals een jubileum hoort te voelen: nostalgisch, geruststellend en een tikkeltje maf. Ik voelde 

me compleet voldaan en vol liefde voor Pete. 

 Ik nam nog een slok champagne en zonk terug in de bank. We keken naar een programma 

over Jocelyn Bell Burnell, de Britse wetenschapper die in 1967 de eerste pulsars had ontdekt. Pulsars 

zijn stervende sterren, zonnen uit het verleden, volgepakt met tijd en zwaartekracht. Al roterend 

stralen ze een krachtige straalstroom uit, die er voor de stilstaande waarnemer uitziet als een flits, als 

het licht van een verlaten vuurtoren. Niemand wist van het bestaan van pulsars af voordat Bell 

Burnell een gelijkmatige reeks pieken opmerkte op de papierbandrecorder van de radiotelescoop die 

ze hielp ontwikkelen op Cambridge. De pieken op de grafiek leken een puls te vormen. In lege ruimte 

pulseert niets, dacht Bell Burnell. 

 ‘Pientere dame, zei Pete. Hij dronk zijn glas leeg en graaide naar de fles op de vloer. 

 ‘Ik denk dat zij mijn nieuwe held is,’ zei ik, terwijl ik de fles naast mijn voeten oppakte en hem 

doorgaf zonder mijn blik van de tv af te wenden. Ik was compleet gehypnotiseerd.  

 We hadden met het bord op schoot gegeten, iets wat niet vaak voorkwam, maar we waren 

zo verrukt van onze nieuwe televisie dat de eetkamer er ineens saai tegen afstak. We keken de ene 

documentaire na de andere  en riepen Meer! als er weer een afgelopen was. Eenmaal bij Burnell 

voelde ik dat het nu echt tijd werd om naar bed te gaan, niet alleen vanwege de tijd, maar omdat 

niets haar verhaal nog kon overtreffen. We hadden een emotioneel apogeum bereikt. 

 ‘Briljant,’ zei ik, ‘gewoonweg briljant.’ 



 ‘Mm.’ 

Pete nam nog een pinda uit het schaaltje op de bijzettafel met marmeren blad. Ik gebaarde hem de 

schaal met nootjes door te geven en propte een handvol in mijn mond zonder mijn blik van het 

scherm af te wenden. Er viel een nootje in mijn laag uitgesneden hals en ik negeerde het.  

 Bell Burnell heeft met haar ontdekking van pulsars de moderne wetenschap ingrijpend 

veranderd. In eerste instantie kon ze haar eigen ogen niet geloven toen ze de gegevens zag. Wat kon 

er nu op die manier pulseren, op precies dezelfde frequentie? Buitenaardse communicatie leek de 

meest waarschijnlijke verklaring, en hoe ónwaarschijnlijk was dát? Maar het bewijs was daar. Puls, 

puls, puls, puls, puls: een kloppend hart in de grenzeloze ruimte. Niet alleen geloofden Bell Burnells 

medestudenten haar niet, ze wílden haar niet geloven. Haar promotors weigerden haar de toegang 

tot bijeenkomsten en spraken over het vernietigen van de gegevens om niet het risico te lopen dat 

het in het nieuws kwam. Wat als het ritme een signaal was van een overbevolkte vreemde planeet 

die uit was op een invasie? Zelfs als de gegevens inderdaad ergens op sloegen, wat niet zo was, kon 

dit de wereld op zijn kop zetten. Dus wat deed Burnell? Ze vond nog een pulsar, aan de andere kant 

van het universum. 

 ‘Dappere dame,’ zei Pete. 

 Ik wreef met mijn duimen over de bal van zijn voeten die op mijn schoot lagen, door zijn 

wollen sokken heen. Ik denk dat ik probeerde te zeggen dat hij stil moest zijn. Het was een van die 

non-verbale signalen die ontstaan bij stellen als ze lang bij elkaar zijn en elkaar goed kennen. Zo kon 

Pete op feestjes zacht mijn schouder aanraken en dan wist ik dat hij wilde zeggen dat ik wat rustiger 

aan moest doen, niet zo snel moest drinken. Of ik kon in bed mijn tenen om de zijne krullen en dan 

wist hij dat ik wilde zeggen dat ik van hem hield.  

 Als we denken dat we er zijn, stoppen we met zoeken, zei Bell Burnell, haar bril ving het licht 

van de camera en glinsterde even.  

 ‘Is dat een beroemde uitspraak?’ zei Pete. 

 Ik wreef wat harder over zijn voeten. 

 ‘Auw,’ zei hij, ‘te hard.’ 

 ‘Sorry, ik wil dit gewoon horen.’ Ik knikte naar de televisie. 

 ‘Sorry.’ 

 ‘Geeft niet.’ 

 Pete schoof langzaam van de bank af. 

 ‘Waar ga je naartoe?’ zei ik, bang dat hij door het beeld zou lopen.  

 ‘Even een glas water halen. We zullen wel uitgedroogd zijn na al die drank.’ 

 ‘Zal ik hem op pauze zetten?’ 

 ‘Hoeft niet, ik val er zo wel weer in.’ 

 ‘Nee, ik zet hem wel even op pauze. Dit is geweldig, dit wil je niet missen.’ 

 Toen ik op pauze drukte, bevroor het beeld van een radiotelescoop, bleekwit in het felle 

zonlicht. 

 ‘Super,’ zei Pete. 

 ‘Kom,’ zei ik, ‘Ik neem dit wel even mee.’ Ik pakte de lege mokken en de borden op van de 

vloer en volgde hem naar de keuken. 

 De hal was licht en minimalistisch, net als de rest van het huis – een twee-onder–een-kap 

met drie slaapkamers in een groene buitenwijk in Manchester-Zuid. 

 We hadden het huis vier jaar geleden gekocht van een echtpaar van in de zestig van wie de 

kinderen inmiddels het huis uit waren. Ze zochten naar een wat kleiner, praktischer huis. Tijdens 



onze tweede bezichtiging wist ik dat Pete hetzelfde dacht als ik: over dertig jaar bevinden wij ons op 

precies hetzelfde punt. Dus we boden de vraagprijs, en ze gingen akkoord. 

 Onze keuken was modern maar gezellig, met net niet te veel boerenkeukendetails om het 

popperig te maken. Van alle kamers was de keuken de meest levendige ruimte: warm, vol beweging 

en zichtbaar in ontwikkeling. Telkens wanneer Pete zich de stad in waagde, nam hij altijd wel weer 

een gadget mee, en als hij jarig was vroeg hij aan iedereen cadeaubonnen om peperdure messen en 

pannen mee aan te schaffen. Ik had alle mogelijke tweedehandswinkels en vlooienmarkten 

afgestruind en zo een elegante, zij het wat eclectische verzameling retro-serviesgoed 

bijeengesprokkeld.  

 Voor deze ene keer hadden we níet de boel opgeruimd na het eten. Het aanrecht lag bezaaid 

met pannen en keukengerei, omgeven door klodders saus en drabbig citroenrasp. Normaal 

gesproken laadden we direct na het toetje de afwasmachine in, maar die avond hadden we ons het 

excuus gegeven dat we iets te vieren hadden. Pete had kiptajine gemaakt met ingemaakte citroen, 

waardoor er in de keuken nog een zweem van gestoofde citrus hing. Hij was na zijn lunchdienst 

meteen naar huis gegaan om aan de zelfgemaakte tajine te beginnen, had eerst de uien in 

doorzichtige halve manen gesneden en daarna de kwartstukken kip doormidden gehouwen met een 

hakmes. De andere chefs op zijn werk zeiden dat ze thuis nooit de moeite namen fatsoenlijk te 

koken, ze aten magnetronmaaltijden en pakjes kant-en-klare pasta. Ik wist dat Pete voor me kookte 

om me een plezier te doen, ook al deed ik soms alsof het lekkerder was dan ik eigenlijk vond omdat 

ik zo dankbaar was voor alles wat hij deed, en omdat ik me soms schuldig voelde dat ik zelf niet wat 

vaker kookte. 

 ‘Jullie zijn een team,’ stelde Kate me altijd gerust. ‘Het is geven en nemen. Je geeft ook hoor, 

Helen.’  

 De waarheid was dat ik een hekel had aan koken en dat ik veel gelukkiger was met mijn deel 

van de overeenkomst: de boodschappen en de was. Intussen, ondanks het feit dat het ook zijn 

beroep was, genoot Pete van zijn rol als huishoudelijke halfgod. Hij kon oesters openen, vissen 

fileren, fazanten plukken en konijnen uitbenen; hij maakte zijn eigen taartdeeg en bouillon, en vroor 

wat overbleef in als appeltje voor de dorst. Hij zeefde, ciseleerde, emulgeerde, klopte, klutste en 

bluste af. Hij kweekte bij de achterdeur zijn eigen tomaten in plastic zakken met compost en 

verzorgde een miniatuurhaag geurende kruiden op de vensterbank van de keuken. We gooiden bijna 

niets weg omdat hij zo creatief was met restjes.  

 ‘Hij is een feeder,’ grapte Kate altijd, maar ‘feeder’ vond ik onaardig klinken. Het woord 

veranderde iets liefdevols in iets vijandigs.  

 Pete spoelde de gietijzeren tajineschaal om en liet hem in de onderste la van de 

afwasmachine glijden.  

 ‘Zullen we de boel nu maar opruimen dan?’ vroeg ik, en ik volgde zijn voorbeeld door een 

bord op te pakken, al hoopte ik dat hij nee zou zeggen zodat ik weer naar de documentaire kon. 

 ‘Zou eigenlijk wel moeten… maar nu we het toch al zo lang hebben laten liggen, kan het ook 

wel tot morgen wachten.’ 

 Morgen was zondag. Dan gingen we vaak ’s middags een stukje rijden door de natuur. Als we 

’s ochtends zouden opruimen, hadden we nog meer dan genoeg tijd om de krant te lezen.  

 ‘Ik hoopte al dat je dat zou zeggen.’ 

 Ik zette het bord weer op de stapel. Pete draaide de kraan open en ik haalde twee 

whiskyglazen uit het kastje. Pete dook in de diepvries voor het ijs en ik hield hem de twee glazen 

voor zodat hij ze kon vullen, eerst met ijs en daarna met water. 



 Toen we weer geïnstalleerd waren op de bank drukte ik op play en ging de documentaire 

verder. 

 Het duurde lang voordat Bell Burnells meerderen accepteerden dat ze een nieuw soort ster 

had ontdekt, en toen kreeg ze nóg niet de Nobelprijs, want die werd nota bene opgeëist door de 

professoren die haar gegevens hadden willen verbranden.  

 ‘Puur omdat ze een vrouw was,’ zei Pete, die zich net als ik als een feminist beschouwde. 

 ‘Niet alleen daarom,’ zei ik, en ik slikte een slok water door. ‘Zo gaat dat gewoon in de 

wetenschap. De promotors halen de fondsen binnen, dus zij krijgen de erkenning, wie de ontdekking 

ook maar gedaan heeft.’ Pete keek me vreemd aan. ‘En mensen zijn báng voor verandering 

natuurlijk,’ vervolgde ik gauw. ‘Het geeft een hoop rommel als je wereld op z’n kop wordt gezet.’ 

 Er viel een pauze en ik zag Pete’s opgeruimde geest weer naar de toestand op het aanrecht 

schieten.  

 ‘Misschien moeten we toch vanavond maar opruimen,’ zei hij. 

 ‘Misschien wel, ja. Wat denk jij?’ 

 ‘Ik weet niet. Wat denk jíj?’ 

 ‘Ik denk dat ik nu waarschijnlijk te moe ben om er überhaupt aan te denken.’ 

 Op de televisie begon de zwart-witte aftiteling. Ik bestudeerde de afstandsbediening, vond 

het juiste knopje en het scherm werd zwart. Een piepklein rood stand-by lampje bleef branden.

 ‘Bedtijd?’ zei ik. 

 Pete dronk zijn glas water leeg en smakte met zijn lippen. 

 ‘Jep.’ 

 Ik stond op en dimde het licht in de woonkamer. Pete pakte zijn telefoon en portemonnee 

van de bankleuning waar hij ze altijd naast elkaar legde. Ik nam mijn glas water en volgde hem naar 

de hal. Hij ging voor mij de trap op en deed toen hij boven was het licht op de overloop aan. Ik bleef 

bij de voordeur staan. Terwijl ik mijn glas water in één hand liet balanceren, draaide ik de deur op 

slot en haalde de sleutelbos eruit. De sleutels zouden de hele nacht op mijn nachtkastje liggen, en 

Pete’s portemonnee op het zijne. 

 Om een of andere reden deed ik toen het licht in de hal uit voordat ik de trap op ging, ook al 

werd het best donker zo. Ik weet niet waarom ik dat deed. Het was niet echt handig en ik struikelde 

vrijwel direct. Maar ik hield mijn hoofd omhoog en keek recht vooruit, mijn vrije hand greep naar de 

leuning rechts van me, de sleutels in mijn zak rinkelden bij iedere wankele stap omhoog. Ik liep in de 

richting van het vage licht in de slaapkamer, een zwavelachtig oranje dat vanonder de 

slaapkamerdeur ontsnapte en over de vloer van de overloop kroop. 

 

 

 

 

 

 


