
We waren kinderen uit de middenklasse van een gemiddeld Westers land, twee 

generaties na een gewonnen oorlog, één generatie na een geflopte revolutie. We waren 

niet rijk en niet arm, we wensten de aristocratie niet terug, we streefden geen enkele 

utopie na en de democratie kon ons niet meer schelen. Onze ouders hadden gewerkt, 

maar nooit ergens anders dan op kantoor, op school, bij de post, in het ziekenhuis of bij 

de overheid. Onze vaders droegen geen kiel en geen stropdas, onze moeders geen schort 

en geen mantelpak. We waren grootgebracht en opgevoed met boeken, films, liedjes – 

met de belofte dat we individuen zouden worden. Ik geloof dat we alle reden hadden om 

een ander leven te verwachten. We hebben gestudeerd – een beetje, genoeg, te veel –, we 

hebben geleerd om kunst en kunstenaars te respecteren, om ondernemingsgezind te zijn 

en nieuwe dingen te willen maken, maar ook om te dromen, om te wandelen, om onze 

vrije tijd te waarderen, om te geloven dat we allemaal genieën konden worden, die 

domheid verachtten en dictatuur en de gevestigde orde haatten, zoals het hoort. Maar 

eenmaal volwassen begrepen we dat er, om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien 

zoals iedereen, niets anders op zat dan achteraan aan te sluiten en te gaan werken. Op 

dat moment was het crisis en kon je geen werk meer vinden, of het was zwaar 

onderbetaald. We hebben de maatschappij moeten dulden als een tweemaal verbroken 

belofte. Sommigen zijn eraan gewend geraakt, anderen hebben het nooit leren 

verdragen. In hen woedde een oorlog tegen het hele universum, dat hen een glimp had 

laten opvangen van het echte leven, van de mogelijkheid iemand te zijn, en dat na hun 

tienerjaren de eindbel van het speelkwartier voor de middenklasse had laten klinken. 

Aan de zoons en dochters van de generatie van de dertig naoorlogse gloriejaren en mei 

’68 werd gevraagd het bedrieglijke beeld dat ze van vrijheid en zelfverwerkelijking 

hadden te laten varen en zich te hullen in het onzichtbare uniform van personen. Velen 

zijn verarmd, een enkeling is gewelddadig geworden. De meesten hebben zich 

halfslachtig verzet, maar zich daarna zonder moeilijk te doen teruggetrokken in de 

massa. Ze hebben geprobeerd te redden wat er te redden viel: hun maatschappelijke 

voortbestaan. Ik ben een van degenen die ervoor hebben gekozen het hoofd te buigen 

om onder de deur van mijn tijd door te kunnen – maar Faber niet, helaas of gelukkig 

maar. 

 En daarom heeft hij me niet meer losgelaten. 
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Madeleine 

 

Ik heb geen gevoel voor richting, ik zou mijn route zelfs niet bij benadering kunnen 

uittekenen. Maar bij iedere bocht had ik het gevoel een grote cirkel te verlaten en in een 

kleinere terecht te komen. 

 Ik was van de snelweg afgegaan en had de rijksweg genomen. Nadat ik 

rechtsomkeert had gemaakt aan de rand van het provinciestadje waar ik verdwaald was 

geraakt op een bedrijventerrein, had ik mijn tank volgegooid bij een benzinestation en 

er de weg gevraagd. Op aanraden van een bijzonder charmante, gespierde jongeman vol 

tatoeages nam ik een reeks tunnels langs het oude spoor. Vervolgens sloeg ik bij de 

tweede kruising rechtsaf en nu was er alleen nog de weg die de vele bochtjes van de 

rivier volgde. 

 Ik zette de radio met non-stop nieuwsberichten uit en met de rug van mijn hand 

probeerde ik de voorruit schoon te vegen, die vanbinnen stoffig was en vanbuiten vies 

door de kilometers die ik vanaf Parijs had afgelegd: de luchtvervuiling, de zuidelijke 

bergwind en steeds meer insecten tegen de ruit naarmate ik mijn doel naderde.  

 Ondanks de uitleg van mijn man heb ik nooit leren omgaan met het GPS-systeem 

van mijn zwarte Toyota Aygo – die me zelf aan een reusachtige meikever deed denken. 

Dankzij een stevige, opvouwbare wegenkaart van Frankrijk had ik deze departementale 

weg in de Centrale Pyreneeën weten te bereiken. Maar in de chaos die aan mijn voeten 

heerste was het onmogelijk die vervloekte kaart te pakken te krijgen, vast vergeten bij 

het benzinestation door die galante jongeman. Dubbelgevouwen achter het stuur kneep 

ik mijn ogen tot spleetjes in de hoop de naam Aulac te ontwaren op het bord bij de 

kruising waar de departementale weg op uitkwam, daar waar de door populieren en 

acacia’s omzoomde rivier zich splitste in twee smalle stroompjes. Basile en ik hadden 

gegronde redenen om te denken dat hij in het dal van Aulac woonde sinds zijn 

‘autonome’ avontuur was mislukt.  

 In maart begon de Ariège de sneeuw uit de bergbeekjes af te voeren en ging de 

winterse kou in rook op in de heldere lucht. Ik stond stil en vanaf mijn stoel liet ik het 

raam aan de bestuurderskant openglijden zodat ik kon lezen welke richtingen werden 

aangegeven op het kruispunt. Geen spoor van Aulac. Was ik soms weer verdwaald? Ik 

gaf het op. Alles leek me ervan te willen weerhouden om door te gaan en ik vroeg me af 

of ons project wel enige zin had. Dus zette ik de auto aan de kant van de weg, liep een 



paar passen de berm in en rekte me uit – te lang op de weg gezeten vanochtend. 

Uitgeput gaf ik mezelf een moment om de geneeskrachtige geur van de zwarte 

populieren op te snuiven, boven de snelstromende beek die onder een hutje door 

slingerde waar ’s zomers kano’s werden verhuurd. De rivier werd afgeschermd door een 

muurtje waarachter ik, toen ik me eroverheen boog om de zwakke geur van het heldere 

water in te ademen, op de grond een bord zag liggen. Waarschijnlijk losgeschroefd door 

wat tieners uit de buurt tijdens een brommertochtje. Op het bord stond zowel de 

richting aangegeven naar Aulac als naar de Airelles-pas, nog geen zes kilometer 

verderop. 

 Toen ik mijn bestemming naderde wilde ik mijn haar goed doen. Onder mijn 

klamme, opgezwollen vingers voelde ik niet meer de mooie lokken uit mijn jeugd, want 

ik droeg mijn haar al zes jaar kort. Ik moest er meteen aan denken dat Faber me nooit 

anders had gezien dan met lang haar of met een bob. Zou hij me wel herkennen? Na een 

reeks scherpe bochten door een smalle bergengte, die dramatisch waren aangezet met 

vangnetten en waarschuwingsborden voor vallende stenen, liet de zon zich weer zien op 

de door rotswanden omsloten weg. Nog altijd versierd met de naam van de drager van 

de bolletjestrui in de laatste Tour de France strekte het asfalt zich voor me uit, het leek 

kalm een geelgroen valleitje binnen te glijden. In de velden stonden wat paarden te 

grazen, laag op hun benen staande Ariégois-pony’s. De gemeentelijke camping werd 

bewaakt door drie onbeweeglijke tractoren en een Round Baller, ze stonden te wachten 

op de hooimaand en augustus. 

 Ik had mijn auto neergezet in het grind van de parkeerplaats naast een 

supermarktje dat tot drie uur gesloten was, had een ontzettende dorst en vond een 

automaat in de verlaten hal van een bejaardentehuis aan de rand van het dorp. 

 Terwijl ik nipte van de Ice Tea Lemon die ik net uit de klep had gevist liep ik in 

de schaduw de laan met het gescheurde asfalt omhoog, die naar het lege centrum van 

Aulac voerde. Wat bankjes en parkeerplaatsen stonden in de vorm van een draaimolen 

rond een eik met volgens mij als enige toeschouwers de etalages van de bakker, de 

slager, de krantenkiosk en de apotheek. Het bakstenen kerkje aan het begin van de weg 

naar de Airelles-pas was zo klein dat het verborgen bleef achter de boom. Het grand café 

Au rendez-vous des chasseurs was minder bescheiden en strekte zich uit over een derde 

van het plein. Maar het terras leek op een haven vol schepen met de vlaggen halfstok, 

vanwege de dichtgeklapte parasols boven tafels die getooid waren met het logo van een 

anijsdrankje.  

 Daarvandaan liep er een straatje steil omhoog met daarin een vijftal winkels: een 

biologische kruidenier, een piepklein cafeetje, een boekwinkel, een fourniturenzaak en 



een winkeltje met een vuile ruit waarvan ik niet goed begreep wat er werd verkocht. Op 

de deur van de boekwinkel hing een tekst tegen de plaatsing van een nieuwe zendmast 

door een telefoonoperator, waarin vooral werd gesproken over ‘onderbetaalde, 

Indonesische werknemers die door de fabrikanten van mobiele telefoons worden 

blootgesteld aan bijzonder giftige stoffen’ en ‘de wereldwijde inzet van 

telecommunicatie voor gedachtenbeheersing en spionage’. Er was ook een aanplakbiljet 

gewijd aan het verschijnen van een boek over de uitdagingen van degrowth. Een serie 

spotprenten over jagers, de huidige president van Frankrijk en van Israël. Een oproep 

tot burgerverzet tegen de uitzetting van illegalen. Het achterplat van een titel over deep 

ecology, gesprekken met Arne Næss waarin hij de ecosofie van zijn laatste jaren 

uiteenzet. Tot slot een lang, met de hand geschreven citaat van Günther Anders. 

 De boekwinkel was gesloten en nergens stonden de openingstijden vermeld. 

 Ik ben de kruidenierswinkel binnengegaan, waar ik een vrouw van middelbare 

leeftijd groette. Ze was extreem mager, gekleed in een lange linnen jurk en er liep een 

onregelmatige, witte pluk door haar zwarte haren, die naar achter waren gekamd en 

opgestoken met een breinaald. Met dubbelgevouwen rug sjouwde ze op de grond 

gestapelde zakken aardappels naar het achterkamertje. Plotseling zag ze me en ze 

verexcuseerde zich met een kort knikje. Ze had gemakshalve een gele bestelbon tussen 

haar lippen geschoven en kon haar mond niet opendoen. De vrouw verdween achter een 

kralengordijn dat een zacht klaterend geluid maakte. 

 Ik veegde een pluisje van mijn blouse, liet mijn blik over het prikbord glijden dat 

naast de eerste schappen muesli hing, boven de kisten met uien en tomaten: 

advertenties voor feng shui-lessen, folders uit macrobiotische hoek over kuzu en miso, 

twee handgeschreven, ongesigneerde gedichten over de ‘gewapende weerstand van 

dromen’ en de ‘dictatuur van het verdriet’. 

 Toen de vrouw terugkwam en voor me ging staan zag ik in het daglicht de 

uitgedroogde huid van haar gezicht, waarin de charme er alles aan deed nog niet 

helemaal te hoeven verdwijnen. In haar gezichtsuitdrukking verscheen iets zo 

vertwijfelds dat ik onwillekeurig schrok en terugdeinsde. Ik hield een foto van Faber in 

mijn hand – die me ontglipte, de vrouw raapte hem eerder op dan ik.  

‘Ik ken hem. Maar hij is veranderd.’ 

 Even schoot er een belachelijk idee door mijn hoofd, Faber sliep met haar en had 

stukje bij beetje alle leven uit haar gezogen. Was zij zijn minnares geweest? Misschien 

ontspon zich nu zo’n pijnlijke discussie tussen voormalige geliefden die ontroostbaar 

zijn om dezelfde man. Ik hield het kort. 

 ‘Waar is hij?’ 



 ‘Bent u journalist?’ 

 ‘Zijn oudste vriendin.’ 

 Ze was stug maar vermoeid en erop gebrand me snel te zien vertrekken. 

 ‘Als u een vriendin bent, zeg me dan iets wat bewijst dat u hem kent.’ 

 Ik hoefde niet eens na te denken.  

 ‘Hij stottert als hij naakt is.’ 

 Ze wees naar de weg richting Airelles, drie kilometer na de afslag richting Aulac 

naar links, het ezelschuurtje.  

 Het voelde alsof ik een oude rivale had verslagen. Haar reactie had me ervan 

overtuigd dat ze het antwoord niet kende voordat ik het had gegeven, dat ze hem nooit 

had zien stotteren en dat ze dus nooit echt van hem had gehouden en hij nooit van haar. 

Terwijl ik… 

 Ik ging weer naar mijn auto en reed richting de bergpas. Achter een rij 

lindebomen wat groepjes huizen met ingezakte daken. Achtervolgd door het geblaf van 

drie grijze honden die het op mijn banden hadden voorzien ging ik een brug over en 

ontdekte ik een stel gerenoveerde woningen. Daken bedekt met zonnepanelen, 

hoofdgebouwen van oude boerderijen met glazen aanbouw. Ik reed tot vlak bij een veld 

aan de voet van de beboste zijde van een berg waarvan vooral het bovenste derde deel, 

vanaf achthonderd of negenhonderd meter hoogte, de aandacht trok. Er leek een gat in 

geslagen te zijn, door een brand of doordat een waanzinnig geworden reus er de 

bosbedekking van had losgescheurd. De helling lag in de zon en was erg steil. Helemaal 

bovenaan, vastgenageld aan de bovenste punt van het gestripte stuk grond, stond een 

schuur met een krakkemikkig dak.  

 De slecht onderhouden weg voerde eerst over het vlakke veld en verdween 

daarna het bos in. Plotseling ging hij omhoog. Halverwege de top kwam ik uit op een 

doodlopend stuk. De hobbelige weg eindigde achter een woning die over de gehele 

lengte overwoekerd was met klimop. Op het terras zaten twee oude dames in 

hemelsblauwe bloemenjurken rami te spelen en whisky te drinken zonder de minste 

aandacht aan me te besteden. 

 Met mijn hoofd gebogen om onder het woekerende gebladerte van de bomen 

door te kunnen riep ik hun toe: ‘Hoe kom je bij de schuur daar boven?’ 

 De oudste stond op. Ze gebruikte een gigantische spade als wandelstok en kwam 

strompelend op me af. Ze hoorde niet meer goed. 

 ‘Wat zegt u?’ 

 Nog luider herhaalde ik mijn vraag. 



 ‘O, het ezelschuurtje.’ En ze wees met haar paarsige vinger naar het stuk grond 

boven ons, het ontboste deel. Ik speurde de berg af in de richting die ze aanwees en 

merkte de wonderlijke aanwezigheid op van twee grijze ezels naast het hek, ze lieten me 

hun tandvlees zien en hun oren trilden. 

 ‘Wou u hem soms opzoeken?’ 

 ‘Ja.’ 

 Zonder op te staan uit haar wilgentenen schommelstoel klakte de ander met haar 

tong alsof ze me wilde waarschuwen. 

 ‘Laat hem met rust.’ 

 Toen ze haar gezicht mijn kant op draaide zag ik dat ze blind was. 

 ‘Hij heeft hulp nodig.’ 

 ‘Hij krijgt eten. Hij heeft het prima daar.’ 

 Ik had het vermoeden dat Faber na de ontmanteling van het vermeende netwerk 

ternauwernood was ontsnapt. Dankzij de artikelen waarin het groepje autonomen van 

sabotage werd verdacht waren Basile en ik hem weer op het spoor gekomen. 

 ‘Ik wil hem zien.’ 

 De vrouw die liep met behulp van een spade greep me bij de binnenkant van 

mijn bovenarm en haar nagels haalden mijn opperhuid open. Ik liet me niet intimideren 

en duwde haar van me af, tegen de bepleisterde muur aan. Ze was sterk, maar ik wist 

hoe ik me moest verdedigen. 

 ‘Laat maar,’ zei daarop de oudere blinde bevelend tegen haar vriendin, die de 

grote spade had opgetild en ermee dreigde. ‘Het is niet anders. We kunnen haar niet 

tegenhouden.’ Haar stem klonk droevig en vermoeid. Ze spuugde een kersenpit uit , die 

over het betonnen terras rolde, tot aan het hek. 

 ‘Neem het ezelpaadje langs het hek. Links het veld langs en dan naar rechts. Dan 

loop je d’r vanzelf tegenaan.’ 

 Een van de ezels had geen zin om te schijten en liep bedaard met me mee. Buiten 

adem kwam ik aan bij het bos dat aan de rand van het veld bijna loodrecht omhoog ging. 

Zigzaggend liep ik tussen de varens door met mijn handen op mijn heupen, ik kon niet 

eens meer zien waar het oude paadje gelopen had dat me tot daar had gebracht. Een 

struikgewas als uit een sprookje, dicht en ondoordringbaar door de vele bomen die over 

elkaar heen waren gevallen alsof er een storm was geweest. Spinnenwebben en een met 

rotte bladeren bedekte grond. Ik boog af richting de bovenste rand van het kale veld en 

stapte over een schrikdraad heen, waar mijn ezel voor bleef staan. Hij keek 

verontwaardigd en leek te willen zeggen: ik zet geen stap verder. Toen ik het bos weer 

uit liep brandden de verblindende zonnestralen in mijn ogen… ik bedekte ze met een 



polsbeweging. Een modderig terrein werd zichtbaar. Daarna een bouwval dat ik pas na 

een paar seconden herkende, het was echt het schuurtje dat ik had opgemerkt vanaf de 

voet van de berg. Met mijn rug naar het gebouw nam ik even de tijd om het landschap 

goed te bekijken, telde steeds opnieuw de steile heuveltoppen die voor me lagen, zocht 

de rivier helemaal beneden, de weg en het dorp. Waar was het zuiden? Waar het 

noorden? 

 ‘Wat moet dat hier?’ 

 Omdat ik me plotseling omdraaide en mijn voeten verstrikt raakten in een draad 

die min of meer het terrein rondom de schuur afbakende, viel ik voorover in de vochtige, 

zachte grond. Ik was boos op mezelf. Het was zijn stem. Opnieuw trof hij me aan met 

mijn buik plat op de grond… als een kind. En ik was toch echt een volwassen vrouw van 

dertig jaar toen ik weer naar Faber opkeek. 

 De man wiens krullen ooit zo weelderig waren dat het onmogelijk was zijn 

hoofdhuid te zien als je hem kamde was nu nog slechts getooid met wat steile, vette 

plukken haar rondom een door eczeem getekend voorhoofd. Alles wat in een lichaam 

gezondheid zou moeten uitstralen was bij hem mager. Dik of opgezwollen alles wat bij 

een levend wezen krachtig en strak hoort te zijn. Samengeknepen oogleden maar 

ingevallen wangen. Een bolle buik maar een schriele borstkas. Geprononceerde ribben 

en het begin van een kropgezwel. Hij was lelijk. Maar zodra hij begon te bewegen 

herkende ik hem. Hij kwam op me af maar stak zijn hand niet uit. Faber haatte het 

aangeraakt te worden. Wel bood hij me de steel van zijn hark aan zodat ik op kon 

krabbelen. 

 ‘Madeleine?’ 
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Retour afzender 

 

In de schuur was maar één kamer echt bewoonbaar te noemen, een vierkante ruimte 

van ongeveer zeven bij zeven, die nauwelijks beschutting bood vanwege de twee grote 

gaten in het plafond, en die tochtvrij was gemaakt met behulp van een bruin zeil dat 

moegestreden leek van de afgelopen winter. Een humuslaag liet het zeil opbollen, er 

groeide onkruid onder het dak en af en toe viel er wat aarde als poeder op de meubels – 

waaraan in alle gevallen een poot, een deurtje of een handvat ontbrak. Op de grond zag 

ik een matras liggen, dat leek me het enige in het vertrek dat niet gammel was. De 

houten vloer rondom mijn schoenen was gebrekkig gelegd en het daglicht schemerde 

naar binnen via de onderkant. Het terrein was zo oneffen dat de schuur op een soort 

kleine uitstekende rots gebouwd had moeten worden en het zonlicht dat werd 

weerspiegeld in de water- en modderstroompjes op de grond drong in de schuur door 

via de kieren tussen de planken. Faber had ze waarschijnlijk eigenhandig gezaagd in de 

met roestig gereedschap volgestouwde werkplaats die ik door de deuropening zag 

liggen. Achter die werkplaats, daar waar het bos begon, stond een betonmolen op een 

metalen stellage, verroest en haast vergroeid met het gras, de varens en de gele 

bremstruiken. 

Omdat ik geen andere zitplaats zag, maakte ik voor mezelf een plekje vrij op het 

vaalroze bed dat voor twee derde was bedekt met een wit laken vol dubieuze vlekken. Ik 

zou ervan hebben gewalgd als ik niet met Faber had geslapen toen we veertieneneenhalf 

waren. De man was nooit netjes geweest, en dat is nog zacht uitgedrukt, maar het was 

ooit een verdomd goede klusser. Dat had hij van zijn pleegvader. Nu was de vloer daar 

nog het enige bewijs van. Hoewel, die had hij van kieren voorzien. Faber kon het niet 

meer. 

 Net als vroeger stond op de vloer een bolwerk van boeken die hij aan het lezen 

was. Een muur dikke, ingenaaide banden en torens vochtig geworden tweedehands 

pockets. Ik draaide mijn hoofd een kwartslag en zag een vestingwal van boeken over de 

Aziatische geschiedenis gewijd aan het Mongoolse rijk, een biografie van Yeh-lü Ch’u-

ts’ai, een universitair compendium over de Drie Koninkrijken van Korea en een studie 

naar het mysterie van tumuli met sleutelgatvorm (uit de Kofun-periode). Verder nog 



Engelstalige neurowetenschappelijke teksten. De geheimen van het menselijk brein. En 

een Italiaanse verhandeling over ‘ketterse’ politieke economie geïnspireerd op het werk 

van Piero Sraffa – de rest kon ik niet zien. 

 Met gekromde rug was hij blijven staan naast wat zijn keuken en provisiekast 

leek. Een oude, stoffig zwarte kast, een granieten gootsteen, een rij aardappelzakken, 

drie pannen, een gebruikte (want geopende) fles Butagaz en een oude olielamp die 

dienstdeed als koperen kookstel. Hij wachtte tot ik het woord zou nemen en durfde me 

niet aan te kijken, hij beet op de nagels van zijn ring- en middelvinger en maakte daarbij 

een eekhoornachtig geluid. 

 Dit was niet precies wat ik had verwacht. Hij had iets treurigs en mijn 

vastberadenheid nam af. Wat deed ik hier? Ik dacht aan Fabien en mijn dochter. Toen 

klonk in mijn hoofd de stem van Basile die maar bleef zeggen dat we hem koste wat kost 

moesten vinden. En onder in mijn handtas zaten de brieven. 

 Net toen ik hem de redenen van mijn komst wilde vertellen schoot hij met de 

nagel van zijn duim tussen zijn bovenste twee snijtanden door. De nagel brak, sneed in 

dezelfde beweging in zijn lip en er kwam wat bloed tevoorschijn. Zonder dat ik het ook 

maar enigszins zag aankomen begon hij te glimlachen. 

 ‘Je hebt je haar laten knippen.’ 

 Alsof ik net bij de kapper vandaan kwam. Toen betrok zijn gezicht weer. Hij 

knipte het stukje nagel dat tussen zijn tanden uitstak af met een snoeischaar die op het 

keukenkastje slingerde, ik huiverde. Klak! Vervolgens zocht hij naar koffie om me wat 

aan te bieden maar hij vond niets. Ik had sterk de indruk dat hij trilde bij het 

overhoophalen van zijn te donkere kast. 

‘Verdomme!’ 

 Hij keek alleen maar naar me. 

 Liet zich naast me neervallen op het bed dat nu als bank fungeerde. Steunde op 

zijn elleboog. Niet de minste schaamte voor de stank die hij misschien verspreidde. Zijn 

mond, onder zijn armen, zijn voeten… vooral zijn kont. Ik nam het hem ontzettend 

kwalijk dat hij zich expres vernederde om het laatste mogelijke restje van mijn liefde en 

bewondering voor hem nog wat meer kapot te maken. Een ander doel had hij niet. Hij 

hoopte dat er in mijn geheugen niets over zou blijven van de fascinatie die hij bijna tien 

jaar in mijn lichaam en mijn geest had laten groeien. En het ergste was dat ik wist dat hij 

zo deed om me te redden, om me ervan te weerhouden hem te missen, om me te 

beletten zijn val te breken. Wat dacht hij? Dat hij me nog pijn kon doen en dat ook zou 

doen. Hij kende zichzelf, wist waartoe hij in staat was en als hij alleen was keerde hij al 

zijn vernietigingskracht tegen zichzelf. Maar ik was gekomen om hem nog één keer aan 



zijn lot te ontrukken. Hem in zo’n ellendige toestand zien zou me niet genezen, als ik 

weer thuis was zou ik nog steeds verdrietig om hem zijn en ik zou het hem kwalijk 

blijven nemen dat hij mijn leven van binnenuit had verziekt. Ik zou begrijpen dat hij 

ervoor wilde zorgen dat ik hem haatte, alleen maar om me uit zijn greep te bevrijden. Ik 

zou hem dankbaar zijn, ik zou verdrietig om hem zijn omdat hij verdrietig was geweest 

om mij en ik zou in gedachte opnieuw de gevangene van zijn gedachten zijn. 

Al die tijd had ik mijn adem ingehouden om zijn stront niet te hoeven ruiken. Bij 

gebrek aan lucht nam ik een flinke teug, maar ik werd er misselijk van. Ik kneep mijn 

neus dicht en boog mijn hoofd. Een van zijn schoenzolen hing treurig naar beneden, 

helemaal los van de stof van zijn groene gympen. Er kroop een mestkever naar buiten. 

En hij snoot zijn neus tussen twee vingers. 

 Hij merkte waarschijnlijk dat hij te dicht bij me zat – ik viel bijna flauw – en hij 

bracht me een glas water. 

 ‘Ik heb geen koffie meer. Sorry.’ 

 Toen pas nam hij de beslissing – als hij tenminste ooit controle heeft gehad over 

het al dan niet aanpassen van zijn gedrag aan een gebruikelijke conversatievorm – zich 

te gedragen zoals de situatie vereiste: we hadden elkaar in geen tien jaar gezien. Ik wist 

dat hij ontroerd was. Hij wist dat ik het wist. Maar het spel spelen, ons weerzien zo te 

vertolken dat het overeenkwam met het beeld dat we ervan hadden in ons hoofd en ons 

hart, was voor hem ondraaglijk. 

 Ik heb nooit iemand gekend die zo intelligent was als Faber. Zijn bodem- en 

plafondloze intelligentie, die vrij rondzweefde en geen andere grenzen kende dan de 

mogelijkheid van alles en van wat dan ook, was duidelijk een vloek. Door die vloek 

moeten vele mensen hem hebben gezien als een bezetene in een natuurlijk dwangbuis. 

Maar soms stelde hij aan zijn intelligentie de grenzen die wenselijk zijn voor een situatie 

tussen vier muren, zoals hier en nu. 

 Eerst ging hij ver genoeg van me af zitten om me zijn verstikkende stank te 

besparen. Het was een ontroerend gebaar dat ik naar waarde wist te schatten. Op die 

manier liet hij me zien dat hij zich realiseerde dat ik hier was, dat hij hier ook was, dat ik 

een neus had, dat hij een gat had, dat hij zich al te lang niet had gewassen en dat er 

culturele normen bestaan die het verband tussen deze verschillende elementen min of 

meer vastleggen. Faber verontschuldigde zich. Wees met zijn wijsvinger naar iets wat 

zijn toilet moest zijn, een kuil aan de andere kant van een muur van zware stenen. ‘Hij is 

kapot.’ Ik glimlachte om de grap. 

 ‘Het is toch niets sentimenteels, hè? Je weet dat ik daar een hekel aan heb. We 

zitten niet op een sociaal netwerk om jeugdvrienden terug te vinden.’ 



 Ik voelde me verplicht uit te leggen: ‘Niets sentimenteels.’ 

 ‘O, gelukkig.’ Hij keek opgelucht, hees zijn broek op en duwde de twee slippen 

van zijn geblokte hemd onder het elastiek van zijn onderbroek. 

 ‘Vind je me zielig?’ 

 ‘Wat er van je geworden is wel.’ 

 Krabde aan zijn hoofd, er vielen huidschilfers naar beneden – ze zweefden in een 

lichtstraal die tussen de planken door uit de bodem kwam. 

 ‘Het is in het honderd gelopen, Maddie. Iedereen weg.’ 

 ‘Wat was het, een soort commune?’ 

 Hij haalde zijn schouders op. 

 ‘Je hebt wat randfiguren opgetrommeld in Toulouse en hun een ander leven 

beloofd?’ 

 ‘Je leest de kranten.’ 

 ‘En het meisje van de kruidenier hier beneden… Ben je helemaal alleen nu?’ 

 ‘Praat maar niet over politiek, Maddie. Heb je nooit wat van begrepen, maakt niet 

uit.’ 

 Ik glimlachte. Ik heb altijd geweten dat wat hij ‘politiek’ noemde een middel was 

om niet over gevoelens te hoeven praten. Het deed me denken aan oude discussies. Even 

zag ik hem weer bij de toiletten van de onderbouw, op de esplanade van de bovenbouw, 

in de Khédive of terwijl hij met het raam open zat te roken op de zolder van de Gardons. 

 Het was het moment om de brieven tevoorschijn te halen en het hem uit te 

leggen. 

 ‘Weet je dit nog?’ 

 Terwijl ik in mijn tas rommelde werd ik ineens bang dat ik ze beneden had laten 

liggen. De opgezwollen gewrichten van mijn vingers deden pijn. Mijn ring verdween in 

het vet van het vingerkootje… ik probeerde hem te draaien om wat verlichting te krijgen. 

 ‘Je bent getrouwd.’ 

 ‘Ja.’ 

 ‘Met Basile?’ 

 ‘Nee!’ Ik vond het een grappig idee. En eindelijk stak ik hem de twee keurig in 

vieren gevouwen brieven toe die verborgen hadden gelegen onder de autopapieren, een 

dagcrème, een sleutelbos, een mueslireep, een ovalen spiegeltje en de bonnetjes van de 

tolweg.  

 Hij vouwde de twee vellen open. Ik wachtte zijn reactie af en zag onmiddellijk 

dat hij het zich herinnerde. 



 Op beide witte A4’tjes stond dezelfde vertrouwde tekening: een vlammenkroon 

met drie punten boven negen met opgetilde hand getekende, onregelmatige 

concentrische cirkels in trillende lijnen. Lang geleden had Faber me uitgelegd dat ik de 

linkervlam van de kroon was, Basile de rechter. Hij stond in het midden. En de cirkels? 

Dat was het stadje Mornay. 

 

 Nadat hij de blaadjes had omgedraaid – de achterkant was leeg – dacht hij na. 

Onder de tekening vormden uit de krant geknipte letters de boodschap die we op ons 

vijftiende in zijn kamer hadden bedacht: 

 

 Ik was vergeten dat we in deze bouwvallige schuur zaten, op de helling van het 

dal van Aulac. Ik was zijn geur, zijn vlassige haar en zijn kapotte sportschoenen 

vergeten. Hij volgens mij ook. Net als vijftien jaar eerder zat ik naast de mooiste jonge 

man die er was en ik keek naar hem als naar de belofte van een uitzonderlijk leven. 

 Hij onderdrukte een boer. 

 ‘Ik heb het nooit verteld, als dat is wat je wil weten. Niemand heeft het ooit 

geweten behalve Basile en jij. Alles is verbrand.’ 

 ‘Weet ik. Maar we hebben dit vorige week gekregen. Allebei één.’ 

 ‘Het is een grap.’ 

 ‘Weet je nog wat het betekent? Als iemand anders dan wij drieën zo’n brief krijgt, 

wil dat zeggen dat de geadresseerde zal sterven. Als Basile, jij of ik hem verstuurt, vraagt 

de afzender om hulp.’ 

 Hij barstte in lachen uit, die kristalheldere, onbeschaamde lach – die de 

volwassenen de stuipen op het lijf joeg. 



 ‘Wat een onzin. We waren vijftien.’ Toen staarde hij me aan. Ik werd onzeker. 

‘Madeleine, je gaat me toch niet vertellen dat je hierom bent gekomen?’ Hij zwaaide wat 

met de blaadjes en liet ze op de grond vallen. ‘Woon je daar nog steeds?’ 

 Ik knikte. 

 ‘Je hebt zeshonderd kilometer gereden om hier te komen? Omdat jullie een 

onnozele puberbrief hebben gekregen?’ 

 ‘We geloofden… We dachten dat je ons om hulp vroeg.’ 

 Hij triomfeerde zoals vroeger: groot, autoritair en lachend. 

 ‘Ik? Ik zou jullie om hulp hebben gevraagd? Basile en jou?’ Hij begon het grappig 

te vinden. ‘Ik heb geen brieven gestuurd. Nooit. Hoe kon je ook maar denken dat ik jullie 

nodig had?’  

 Ik zei: ‘Klootzak’, en dat was niet de eerste keer dat ik hem beledigde. Maar ik 

wist dat het niet de manier was. Hij zou eerst volledig verstijven en zich daarna in 

allerlei bochten wringen om ertussen uit te knijpen, de bossen in. En ik zou onverrichter 

zake thuiskomen. 

 ‘Faber, kijk me aan. We hielden allemaal van je. Nu ik je terugzie…’ Niet gaan 

huilen nou. ‘Stomme eikel, je hebt me beschermd. Je was de mooiste, de grootste, de 

sterkste. Er gaat geen uur voorbij of ik denk eraan. Nu kan je me wat. Je bent lelijk, je 

stinkt. Je bent niks meer. Maar ik blijf trouw aan wat we zijn geweest. Toen ik die brief 

kreeg moest ik er weer aan denken. Ik wist dat je ons nodig had. En doe maar niet alsof 

het niet zo is. Jij hebt ze gestuurd. Kijk maar naar de stempel op de enveloppe. Hij komt 

uit het departement Ariège, tien kilometer hiervandaan. Kijk naar het handschrift op de 

enveloppe. Dat is van jou.’ 

 Hij leek in de war, want hij herkende de manier waarop hij zelf hanenpoten op 

papier krabbelde. 

 ‘Je bent te trots om het toe te geven. Maar je weet best hoe het zit. Je hebt je hoog 

op deze berg verschanst en je ziet wel dat er niets meer is. Nu laat je je beschermen door 

oude vrouwtjes! Je dacht: alleen Basile en Maddie kunnen me hier nog uit krijgen.’ 

 ‘Ik heb die brief niet gestuurd.’ Hij aarzelde. Ik had hem bijna zover. 

 ‘Je liegt.’ 

 ‘Nee.’ 

 ‘Goed. Je hebt black-outs. Je hebt altijd momenten van geheugenverlies gehad. Je 

doet dingen en vergeet ze. Of je doet alsof.’ 

 Ik nam een adempauze. 

 ‘Kom mee. Je kunt hier niet blijven.’ 



 Ik stond op en veegde mijn broek af. Een kant van het zeil onder het dak begaf 

het en er viel wat aarde op het matras, net gemalen koffie. 

 ‘Wil je niet?’ 

 Plotseling begon ik zelf te aarzelen. Ik wist niet meer zeker of ik hem wel wilde 

meenemen. Ik had met hem te doen. Ik had zin om hem de waarheid te vertellen. Ik 

bedacht hoe ik de mislukking aan Basile uit zou leggen. Het was beter hem hier een 

oude, gestoorde kluizenaar te laten worden, in de gaten gehouden door grootmoeders in 

bloemenjurken die whisky dronken, rami speelden en ver boven het dal ezels hielden. 

Hij zou vergeten worden. Het was goed zo. 

 Kwaad en overstuur stapte ik de drempel over. ‘Tot ziens.’ Ik heb hem niet eens 

een laatste keer aangekeken. Ik wou zo snel mogelijk weer frisse lucht inademen. Zonder 

me om te draaien haastte ik me het modderige paadje af richting het struikgewas, want 

de zon begon al onder te gaan. Negen uur onderweg om hier te komen. Negen uur om 

terug te gaan. Ik zou pas na het vallen van de nacht thuis zijn. Ik had zin om mijn dochter 

te zien. 

 En toen zag ik over de helling één, twee, drie steentjes rollen. Ik had hem niet 

gehoord. Ik wist dat hij achter me stond. 

 ‘Faber?’ 

 Hij liep al voorop met zijn handen in zijn zakken. 

 ‘Kom je toch?’ 

 Grote grijns. 

 ‘Ik kom je redden.’ 

 Ik stond perplex, mijn mond viel open, ik hield een hand op mijn borst en 

schudde nee: ‘Ik kom jou halen. Jij hebt ons die brieven gestuurd. Niet andersom.’ 

 Ik ging naast hem staan. Uit zijn zak haalde hij een verkreukelde enveloppe. 

 ‘De oudjes hebben dit drie dagen geleden gekregen.’ 

 Hetzelfde blaadje, in vieren gevouwen. De negen cirkels, de driepuntige 

brandende kroon. Met daaronder geschreven: ‘spoedige dood’. Ik draaide de enveloppe 

om, dit keer was het mijn handschrift. De poststempel gaf aan: Mornay. Mijn stad en die 

van Basile. 

 Ik begreep er niets meer van. 

 ‘Faber!!!’ 

 Hysterisch schreeuwde ik hem na. Hij was al naar beneden gehuppeld als een 

geitje, sprong over de omheining van de ezels heen. Een spoor van stof achter zich aan. 

Met grote stappen holde hij de helling af. Ik voelde hoe hij de boel weer overnam. 

Krachtig en soepel, en hij riep: ‘Je hebt hulp nodig!’ 



 Hij nam niet eens de moeite het ezelpaadje te nemen, maar rende in een rechte 

lijn dwars door de velden. Ik probeerde hem te volgen maar iets lager werd ik verblind 

door weerkaatsend licht. En ik herkende de twee oude vrouwen die ons gadesloegen 

met een verrekijker, vanaf hun betonnen terras.  
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