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VOORWOORD 

 

Oorlog is herhaling. Geweren die je herlaadt en die je leegschiet. Lijk na lijk komt onder kleine 

kruizen terecht. Alfonse Maubard is een invalide. Een invalide van het dagelijkse leven, een invalide 

van na de oorlog. Hij zal geen medaille krijgen. De oorlog is afgelopen. Dat is wat ze zeggen. En toch. 

Dit is de vrede van bevelhebbers en kanonnen. Nu begint het echte gevecht. Eten. Betalen. 

Neuken. Werken. Slapen. Een paar gevoelens staan centraal, altijd dezelfde. We voeren oorlog. De 

lichamen stapelen zich langzamer op, dat is alles. Er is geen enkele wapenstilstand mogelijk, want 

deze oorlog kent geen einde. Het is een loopgraaf waar je niet meer uit komt. Je kunt geen kant kiezen; 

er zijn geen kanten. De paden verschillen nauwelijks. Je kunt tot de aanval overgaan of je ogen sluiten, 

wat maar het beste bij je past. Niemand zal je lafheid neersabelen, je kunt alleen maar dapper zijn. 

Angst heerst. Iedere dag. Je moet wachten op de kogel. De kogel die voor jou is voorbehouden. Op 

een dag. Want hij komt, dat is zeker.  

Dit is het oorlogsdagboek van Alfonse Maubard, die ergens in een lome eeuw is geboren. In 

vredestijd, dacht hij. Als zijn verhaal op het moment van zijn verwonding begint, vergis je dan niet: 

zijn oorlog is ook de jouwe, van jou, als nog bijna ongeschonden mens. Geen enkele verwonding kan 

je ervoor afkeuren. Deze oorlog eindigt op dezelfde manier als jij.  

 

 

 

  



DEEL EEN 
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Van een ongeluk verwacht je altijd dat het je in de rug aanvalt, dat het door iets anders komt, voor 

jezelf ben je nooit zo op je hoede. Of dat het je van voren aanvalt, maar dan sluit je gewoon je ogen en 

is alles zwart. Inderdaad, ik heb niets aan zien komen. Als ik in de spiegel niet eens achter in mijn keel 

kan kijken, kan ik mijn hersens en de hele boel daar wel helemaal vergeten! Wat had ik kunnen doen? 

Ik vraag het aan jou, maar mezelf vraag ik het natuurlijk ook af. 
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Opeens was het er, achter mijn linkeroog. Ik braakte de tandpasta uit. Met één hand aan de wastafel en 

de andere tegen mijn slaap riep ik Clarisse. Ze kwam in haar pyjama het toilet uit.  

‘Ja?’  

Ze waste haar handen en frunnikte aan haar spiegelbeeld. 

Het bloed beukte in golven tegen mijn oog. Tastte rond, vond de muur, tot de keuken, een 

stoel. De tegelvloer golfde op en neer. Ze staarde me aan. Er droop nog wat tandpasta van mijn lippen. 

‘Je hebt je dag niet, hè? Gaat het wel?’  

Tuurlijk. Stomme reactie. De tijd om een spijkerbroek en een jasje aan te schieten, en ze stond 

al bij de bakker. Even kletsen, een kwartiertje, dat was al genoeg. De pijn stak nu in mijn hele hoofd. 

Hij werd steeds erger, bereikte de stoel, de tafel, alles. De wazigheid dijde uit in de keuken, de pijn 

volgde. Ik had geen begin of einde meer. Ik wás deze kutwereld! Ik! Ik nam een diepe ademteug, één 

keer, twee keer, de pijn bedaarde een beetje.. Ik weet niet meer goed hoe ik bij de kraan kwam, met 

wat plenzen koud water uit die klotedroom ontwaken. De waterstraal wakkerde de pijn alleen maar 

aan. Ik wankelde. Steun vinden. Ik zocht de muur, vond zelfs mijn arm niet.. Een arm.. Niet meer de 

mijne… Hij wiebelde stijf heen en weer, mijn lichaam erachteraan. Toen… Niets. Ik zag niets meer. 

Het barstte los… Alleen nog maar chaos… Onmogelijk te ontwarren… 

En ik zakte in elkaar. 

Mijn nieuwe leven begon. Leven, dat is niet het woord. Nee, niet het woord. 
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Ik heb wat dingen gehoord. Horen is alles wat je doet als je in een ziekenhuisbed ligt. De mensen 

kletsen, kletsen aan één stuk door. En ik zei altijd dat een mens juist dat is, een mond die uiteindelijk 

stilvalt. De mijne is alleen nog maar kwijl, was er bijna geweest. Nog niet genoeg om ze niet meer te 

horen.. Tot het eind zat het me niet mee, ik ging er op een maandag aan onder door Ik was ze 

strontziek, hun weekenden. En de kids die onder de taart zaten. En de stoel die kraakte onder het 

gewicht van tante. En de buurman die vastgeplakt zat aan zijn blondje. Ze dachten dat er mensen onder 

de zon bestonden die aan de dood konden ontkomen. 

Ik wil niet ondankbaar lijken, maar het is iets dat ik me vaak afvraag, of ik niet liever de pijp 

uit had willen gaan. Dat kwam niet gelijk bij me op, in het ziekenhuis heb je dat niet door, was blij dat 

ik het gehaald had, het is daarna... Zelfs nu nog. Het gaat wel, het komt zo nu en dan opzetten, ik 

vergeet het nooit helemaal. Het idee knaagt aan me als de beestjes, stiekem, hapje voor hapje.  



Mijn casus is in drie letters samen te vatten: CVA, cerebrovasculair accident. Een verstopte 

ader in je hersenen, zoiets was het, slechte zaak, ik kan er niet meer over zeggen. De dokter heeft het 

me nooit uitgelegd, zelfs nu nog niet. Als je meer wil weten, kun je beter zelf naar de dokters gaan. 
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Drie letters die ik niet eens meer kon uitspreken. Dat was niet omdat ik er niet hard aan dacht – CVA 

CVA CVA –, ze overstemden alle andere stemmen, maar als ik mijn mond opende, niets aan te doen, 

ik brabbelde als een pasgeboren baby. En begin maar niet over de rest, ik was helemaal naar de 

knoppen, armen en benen… 

 De dokters hielden snel hun mond, ik was gered, zeiden ze. Ze hadden geen prognoses meer 

over, ze dachten al aan het weekend. Ik leefde, dat was hun zaak geweest. De mijne was minder zeker. 

De zon verschroeide mijn ogen, niemand bij de gordijnen.  

 Niet dat ik nou zoveel te zeggen had, maar als je de mond wordt gesnoerd stromen de woorden 

toe en hopen zich op, het ene op het andere, en er komt niets meer uit. Ik moest dus zelf That’s the 

question spelen maar de antwoorden kwamen niet, en er was niemand die er over nadacht, ze me 

influisterde; en ik die dan samenzweerderig zou knikken. En op dat moment begreep ik dat de anderen  

eigenlijk best nuttig zijn, ze kletsen maar, ze kletsen zoveel dat je het uiteindelijk allemaal weer 

vergeet, en dat is niet eens zo erg.  
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‘Mijn naasten? Die houd ik heel dicht bij me, voor altijd en eeuwig…’  ‘Dat denk je maar!’ 

  Ze begonnen om me heen te draaien, tastten de situatie af. Tot hun schoenen versleten waren. 

Mijn hoofd kon ik niet meer bewegen, maar ik hoorde hoe ze in de weer waren, verloren moeite 

natuurlijk. Ze vergaten geen centimeter, echte vliegen, allemaal, ze zoemden rond mijn kop. Ze wisten 

niet meer waar ze neer moesten strijken, waren bang besmet te worden, knepen er snel weer tussenuit. 

 De eerste weken waren hectisch, daarna windstilte. Ik zonk langzaam weg in de dekens, holde 

het matras uit. Ze waren voorgoed weg.  

 Als het nou een wake was geweest, dan waren er vast veel mensen komen opdagen. Voor 

altijd en eeuwig, meer is er niet. Donkere brillen, mooie kleren en drank, heel veel drank. Met veel 

pracht en praal, zo zou ik het loodje hebben gelegd. Tranen zouden op het orgel zijn gevallen, en in 

navolging van mij, in de grond zijn verzonken. Behalve dan dat ik nog lang niet onder de groene 

zoden lag… 

 Ik was niet meer om aan te zien. Ze hadden al het gevoel dat ze zelf heengingen, naar het 

zwart, daaronder. Ik jaagde ze flink de stuipen op het lijf. De twijfel heeft niet lang geduurd, hoogstens 

een week of twee. Ze hebben de andere kant gekozen, van de vrouwen en het bier. Als je sterft zijn je  

herinneringen alles wat je nog hebt. 

 Alleen Clarisse bleef over. Soms hield een van haar vrienden haar gezelschap, overdacht de 

zaak en verdween. Dan ijsbeerde ze door de slaapkamer, waarbij haar klompvoet eensgezind mee 

piepte over het linoleum. Dat was alles wat ik de hele dag hoorde. 

Vanuit de stoel zat me bevreemd aan te kijken. In haar blik lag zowel verwijt als liefde. Want 

ze hield van me, dat wel. En misschien was dat wel wat ze me verweet, dat ik haar nog van me liet 

houden. Ik was daar, ik had haar niets gevraagd. Kon zelfs geen woord uitbrengen. Ze hield van me, 

echt waar. Ik kon het niet helpen. Het was niet mijn fout. Ik keek op mijn beurt naar haar en niemand 



zei iets, zo was het. Het kwijl liep langs mijn wang en zij veegde het af. Eigenlijk viel er niets te 

zeggen. 
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Ik ging rechtstreeks naar het revalidatiecentrum, te snel. Ik klaagde niet, maar… Dat gevoel... Dat het 

je te wachten staat…  Het kon niet anders, het is gebeurd, en eigenlijk is alles best goed geregeld. Als 

er één ding is dat ik heb geleerd, dan is het dat je maar het beste van het ergste kunt uitgaan. 

  Om je maar gelijk alles te vertellen, ik was controleur bij de metro. Dat was zo’n beetje mijn 

werk, uitgaan van fraude. ’s Ochtends deed ik mijn kloffie aan, donkerblauw met een groene streep. 

We keken wat de doelen van die dag waren en na de koffie gingen we aan de slag. Altijd met z’n 

drieën of vieren, soms met meer, soms met de beveiliging. Mensen hebben een grote bek als het om 

geld gaat. Ach, wij zijn ook geen heiligen hè. Je hebt Bernard vast al gezien, een dikzak met een snor, 

hij int de boetes alleen cash. Afhankelijk van welke dag het is, betaalt dat zijn peuken of zijn hoer.  

 Ik was niet te vermurwen als ik je had opgemerkt als je er met gebogen hoofd vlak langs de 

muur vandoor ging. Ik zag het geld stromen, de wagon uitgaan en er weer ingaan. Het geld was niet 

van mij, een beetje van jou. Ik kwam niet dichterbij, ik liet jou naar me toekomen, en je kaartje 

aanreiken. Als je probeert je vast te klampen aan geld, krijg je alleen maar gelazer. Twintig jaar in het 

vak, ik weet hoe dat gaat.  

Nu moet Clarisse alles regelen: vervroegd pensioen misschien, een uitkering en weet ik wat 

nog meer. Eerlijk gezegd vond niemand het nodig om me op de hoogte te houden. Voor geld moet je 

springlevend zijn, maar ik was uitgeteld. 

De afgelopen jaren had ik haar machtswellust al opgemerkt, een neiging tot perversie, 

schuchter, nog goed verborgen. De ambtenaar had haar dilemma in één klap de wereld uit geholpen; 

ze tekende vol enthousiasme mijn voogdij etcetera. Ik had haar op alle mogelijke manieren gebruikt, 

dat kan ik je verzekeren, maar nog nooit had ze zo’n gezicht opgezet. Ze genoot ongetwijfeld. Ik zeg 

niet dat het leuk was, ik zat meer in de weg, zoals ellende. Maar toch, al met al genoot ze van de trieste 

situatie. Ik kreeg het pas later door, toen we weer samen thuis waren… Toen de anderen er niet meer 

waren… Toen ze me voor haar alleen had… In het ziekenhuis maakte ik me daar geen zorgen over. Ik 

sliep nog prinsheerlijk.  
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Om de haverklap maakten ze me wakker. Ik soesde op elk moment van de dag, na een CVA… 

‘Beweeg uw duim eens… Begrijpt u mij? Uw duim! Een beetje uw best doen.. Hup… Wat is 

dat op het plaatje? Het plaatje… Daar! Kijk!’ 

Ik gaf geen kik, ik viel weer in slaap. Ze begrepen snel dat ik niet meedeed. Ze dachten dat ik 

achterlijk was geworden. Koffiepauze, ze verlieten mijn kamer. 

 Ze geloofden er zelf niet meer in. Van tevoren al opgegeven, ik hoorde ze wel. Alleen 

achtergebleven bewoog ik onder de lakens wat met mijn rechterhand. Dat was het enige wat er nog 

over was. En wat van die arm. 

 De ander was kaputt, daar hoefde je geen dokter voor te zijn,  onherroepelijk. Je hoefde hem 

alleen maar zielig te zien hangen, net als die kutarm.  

 Het was toch definitief. Je denkt altijd dat je terug in de tijd kunt gaan, maar als je benen, een 

arm en een hand het laten afweten, dan kun je je die tijd niet eens meer herinneren. Verdomme! Bij het 



opstaan ben je niet op je hoede… Sommige dingen overvallen je, ook al ben je nog in pyjama, en 

slepen je mee, ver weg.  

 Kortom, ik kon niets meer behalve mijn hersens pijnigen en bidden, wat in dit geval eigenlijk 

op hetzelfde neerkomt. 
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Mensen kwamen en gingen zonder ergens heen te gaan, behalve naar de volgende dag. Enigszins 

slappe buiken werden beurtelings tegen mijn gezicht platgedrukt om het infuus te verwisselen. Ik 

stelde me onder de kleding hun kuiten voor, ongeduldige kuiten, gericht naar morgen, en de dag na 

morgen. Ze hadden hun benen nog, dus renden ze, dat begrijp je wel. Mijn kuil was al gegraven, mijn 

plek werd warm gehouden, hoefde enkel nog maar wachten. En ik zag ze hardnekkig volhouden, 

proberen de zon in te halen… Ze vergaten dat de aarde ronddraait. Wachten. De nacht, dan de dag, en 

dan niets meer. 

 Ze kwamen mijn kamer binnen alsof ze er zo met groter plezier weer uit konden lopen, net 

professioneel genoeg zodat je ze niet opmerkte. Toch begon het me de keel uit te hangen, dat eeuwige 

binnen- en buitenspringen. Door vaak langs te komen, bij ons, de half-doden, voelden ze zich pas echt 

levend. Ik zag hoe ze met hun hakken de vloer en de seconden wegtikten. Elke pas maakte mijn 

verdriet nog dieper.  

De zoemer kondigde de nachtdienst aan. Ze begonnen aan het einde van de gang. Altijd 

dezelfde volgorde, zorgvuldig. Ik volgde de verzorging, kamer voor kamer, van het gekerm tot het 

gesnik. Ik was de vijftiende van de gang, in een tweepersoonskamer met één leeg bed, alleen. Ze 

hadden snel moeten werken en dan direct weggaan, maar ze bleven maar over me praten. Ze 

wantrouwden mijn stilte en mijn gestaar. 

 Ze vonden het niet leuk als je ze met je mond dicht bleef aanstaren. Dat ik bovendien ook niet 

in de zon wilde zitten zoals de anderen, was pas helemaal verdacht. Ze vonden me een perverse nerd. 

Dat ik in m’n eentje zieke gedachten had, ouwe viespeuk, zonder getuigen, oké. Maar in het openbaar, 

hun beeld op mijn netvlies, dat vonden ze niets. Mijn blikken deden hen rillen… Per ongeluk, maar ik 

was dan ook aan alle kanten door vijandige blikken omringd. Wraakzuchtige blikken. Ze bleven 

professioneel, maar, niets aan te doen, ze gaven niet op. De hele gang had het op me gemunt. Ze 

maakten zich voortdurend druk over wat er zich in mijn hoofd afspeelde. Of ik geen rare bacterie had 

opgelopen met die CVA… Of ik niet een tikkeltje pervers was geworden... Dat ik het misschien al was 

geweest, en dat het hun niet was verteld… Weer zo’n streek van de directeur, gekken onderdak bieden, 

je kwam er niet onderuit… 
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De enige die me in het oog hield, was een lief ding dat vers van school kwam. Ze was zo naïef als wat, 

de hele dienst had haar snel in de gaten. Vooral de vrouwen konden haar niet uitstaan, wat ze ook 

deed. Al haar rondingen lazen ze als kwaad opzet. En rondingen, die had het lieve ding wel. 

 Uiteraard nam niemand mij in vertrouwen, maar aan de manier waarop ze haar bekeken, zag ik 

het probleem wel; haar grote borsten. Ze weigerden toe te geven dat ze uit zichzelf zo groot waren 

geworden. 

 Ze stuurden haar steevast naar de andere kant van het ziekenhuis om medicijnen te halen. Op 

die etage was het personeel zogenaamd al met iets anders bezig. Ze werkten zich dan niet uit de naad, 

maar stonden voor het raam te kwijlen als ze het lieve ding over de binnenplaats zagen lopen. Zelfs de 



vrouwen bemoeiden zich ermee, schuimbekkend. Dat nam niet weg dat ze zich er allemaal goed bij 

voelden, om zo samen voor het raam te staan, het versterkte het groepsgevoel. 

 Ook ik kwijlde erop los. In mijn gedachten liep ik met haar mee. Met mijn blik volgde ik haar 

over het plattegrond van de brandveiligheid dat tegenover me hing. Ik kon bijna horen hoe haar kleine 

voeten haar kleine lichaam verplaatsten in de gangen die ik me nog kon herinneren. Als ik mijn 

fantasie gebruikte, wist ik tenminste één ding zeker: noch haar borsten, noch haar toewijding werden 

kleiner. Hoewel ze haar armen vol had met medicijnen, bleef ze lachen.  

 Iedereen was jaloers, zelfs Clarisse. Op een keer, toen het meisje me hielp met het wassen, zag 

ik Clarisses blik. Oh, ze paste wel op dat ze er niet over praatte… Maar na vijftien jaar huwelijk heb je 

dat wel door… En die schat begreep er niets van, heel onschuldig was ze mijn rug aan het wassen… Ik 

zag iets van Alicia in haar ogen… Lili…  

 Nu nog zie ik haar toegewijde gezichtje, voel ik haar wrijvende handschoen over mijn huid, en 

hoor ik haar knarsende kiezen. 
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Er was geen seconde te verliezen, de week daarna ben ik gelijk uit het ziekenhuis ontslagen. Praat me 

niet over toeval… Vooral omdat ik van dat gespecialiseerde instituut waar Clarisse het over had, ook 

niets heb gezien! Ze dacht vast dat er nog andere pronte borstjes rondliepen.  

 Op allerlei verschillende manieren heeft ze weer hetzelfde liedje gezongen. Dat het 

weggegooid geld was, dat ik niet vooruit ging, dat we redelijk moesten zijn, dat er toch geen rooie duit 

meer was. Na elk couplet wachtte ze op mijn instemming, maar ik kon nauwelijks mijn hoofd 

bewegen. Zonder het ook maar een keer over dat lieve ding te hebben, herhaalde ze, bevestigde ze, 

drong ze aan en verloor ze zichzelf in wilde gebaren. Vrouwen zien er altijd uit alsof ze geloven in wat 

ze vertellen, dat is hun troef. 

 

 

 

  



DEEL TWEE 
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Toen ik eenmaal de ambulance in was geschoven, hadden die twee daar niet veel meer te doen, alleen 

ervoor zorgen dat ik niet voor hun ogen het loodje legde. Als patiënt was ik meegaand. Je had de 

anderen moeten zien ... Hoewel mijn mond steeds lekte, koesterde ik het restje leven wat ik nog over 

had. 

 We reden de lome stad in. Ik zag er bijna niets van door de watten ramen, maar al die bochten 

kende ik wel. Mannen zijn net honden, ze pissen overal en vinden uiteindelijk altijd hun hok terug, 

lekker beschut. Deze of een ander, je hebt weinig keus. En ik had er maar één, je kunt wel raden waar.  

  Ook zij hadden hun eigen hok. Ze vroegen de derde om harder te rijden, ze wilden graag snel 

klaar zijn. Onder het geluid van de loeiharde sirene vlogen we door het verkeer. Ik was de laatste van 

de dag. Eén had zijn witte jas al ingewisseld voor een geblokt overhemd. Ze begonnen te relaxen, en ik 

ook. Ik had twee kalmeringspillen achterover moeten slaan… De sirene vervaagde achter mijn ogen. 

Ik slikte mijn speeksel door, samen met de geluiden van de wereld. 

 Was het een lekker wijf? Heeft JP niets verteld? Nee? File. Verkeersdrempel. Ik heb d’r 

genomen. In alle gaten. Bocht. Maar je hebt toch niet… Scherpe bochten, ik gleed weg. Netjes? De 

jongen duwde me weer goed in de stoel. Nou ja... Veilig, in ieder geval. Gierende banden. Ja, toch. Ze 

keken even, een blik,  reden door. Begrijp je? We waren er bijna. Ze was inderdaad makkelijk. Hij 

heeft een foto van d’r gemaakt, de lul. Getoeter in de verte. Met d’r benen wijd voor z’n pik. De ander 

heeft zijn mobieltje met de foto gevonden. Zeker makkelijk. Bocht. Wanneer was dat? Toen met JP zei 

ik je toch. De kabels aan de wanden gingen op en neer. Dinsdag. Grint. We delen met de jongens? 

Nodig mij uit, next time. Gelach. Klets niet… Ik kan me haar voornaam niet eens herinneren. Kleine 

helling. Justine, toch? Stop.  

 Twee staken een peuk op, de ander duwde me over de straat. Een trede. Mijn stijve 

rechterhand schuurde langs de muur. Clarisse had me vanuit haar ooghoek al gezien, geen uitweg. Het 

zalmroze gips vermengde zich met mijn roze  mannenvingers. Thuis. Levend.  
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Op een ochtend overviel het haar en het is nooit meer opgehouden. Misschien was het mijn 

thuiskomst. Misschien de vrije dagen die ze speciaal had opgenomen. Ik weet het niet. De eerste week 

was het verschrikkelijk. Ze huilde tot ze niet meer kon… Hollywood in de woonkamer! Ze schokte 

van het snikken! Ze zonk in tranen neer. Voerde haar eigen show op. Ze greep me bij mijn broek. De 

camera’s waren alles wat ze nog zag! Op haar knieën op het tapijt…  Veegde haar ogen af, waste haar 

gezicht, rolde zich over het kleed… Ik boog mijn hoofd. Ik durfde niet te kijken. Alleen voorzichtig 

met één oog. Ik wachtte op de avond, op het doek dat valt en de aftiteling. 

 Toen ze weer aan het werk ging was haar oscarwaardige optreden snel vergeten. Als ze ’s 

avonds thuis kwam speelde ze soms nog wat toneel. Bedeesder, rustiger. Ze had haar talent al 

opgebruikt, ze was moe. De camera’s waren ingedommeld. Ze verborg zich onder de dekens tot het 

ochtend was. Huilde, huilde, huilde. Misschien hoopte ze dat het bed in een boot zou veranderen, dat 

hij ver weg zou varen, over de tranen, ver weg, in het schuim, niet meer dan  een stipje, weg.  

 

 

13 



 

Vroeger deed ze het hoogstens een paar uurtjes, maximaal een dag, maar sinds de CVA was die 

smerige gewoonte om altijd te zitten jammeren een soort verslaving geworden. En het ergste was dat 

er geen einde in zicht was. Ze kon op alle mogelijke manieren zitten zeiken over haar ellende, wat niet 

wegnam dat ze zich eraan vastklampte. Eigenlijk waren die problemen haar manier van leven. Ze zou 

blij zijn geweest als ze nieuw zorgen had moeten bedenken. Hand in het vuur! Ze had haar zaken goed 

gekozen. Je vindt altijd wel vrienden die je nog meer misère in de maag weten te splitsen, zo veel als 

je maar wil. Dan zijn ze gul hoor, als het om problemen gaat. Iedereen haast zich dan om je de 

wreedste, droevigste en walgelijkste dingen te vertellen. Daar hadden ze wel een oneindige voorraad 

van! Met al die ellende die ze om zich heen verzamelde, werd ze op de koop toe steeds kieskeuriger. 

Ze moest het beste hebben, een probleem dat nog niemand had. En met mij had ze de jackpot 

gewonnen. 

 De telefoon was ook hard aan het werk. Haar problemen zouden snel verdampen zonder 

telefoon. Zodra die rinkelde, werden ze gelijk wakker. Het ging van start, ze stortten zich uit, ze 

overstroomden razendsnel. Ik dobberde in mijn stoel te midden van dat alles, En in haar tranen, en in 

mijn kwijl.  

Zo te horen was dat alles wat ze had, vriendinnen die probleem na probleem opdisten. Ze zat 

vastgeplakt aan dat toestel! Ze hield maar niet op met jammeren en klagen! Als ze alleen maar… 

Gewurgd met de draad! Afgemaakt! Krak! Soms hoorde ik hun stemmen gonzen door de telefoon. Ze 

zaten allemaal om het hardst te klagen. Ze brachten hele middagen door met het kiezen van de ergste 

ellende. Een ongeluk zonder oor, dat bestaat niet. Dan gaat die eraan of jij gaat eraan.  

Ze gaven elkaar advies over het telen van hun problemen, een tuinonderhoud dat ze deed 

zweten van alle inspanning. Het is niet zo makkelijk om ware ellende te vatten. Het verwelkt snel. Je 

betaalt ervoor. Alleen de armen kunnen haar makkelijk laten groeien. Het zijn kleine problemen, niets 

spectaculairs, de prijs van de boter en zo, maar uiteindelijk treffen ze iedereen. 
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Het hok zag er nog hetzelfde uit. Ze had de tandpasta die ik had gekwijld wat afgeveegd, de bedden 

opgemaakt, gelucht. Kortom, niets wees erop dat er ook maar iets was gebeurd. We zaten er alle twee 

weer, Clarisse en ik, we zaten allebei in de woonkamer. Een van de stoelen had een loszittende poot. 

Misschien van toen ik erop ineengezakt was, ik weet het niet. Ik was zelf ook niet meer zo stabiel. 

Clarisse moest me vaak weer goed op mijn stoel zetten. Ik gleed steeds naar beneden, alsof de grond 

me al naar zich toe riep. 

 Alleen het plankje waar we souvenirtjes en reisgidsen ophoopten was veranderd. Er waren 

boeken verschenen, in gelijksoortige kleuren, groen en donkerblauw. Ik begreep al snel dat die kleuren 

de laatste stukjes lagune waren die we nog zouden zien. Onze reisjes waren nu medisch geworden. We 

hadden een nieuw soort exotisme, vooral Clarisse, die sinds haar studietijd geen boek had 

opengeslagen. Ze ging er helemaal in op, propte haar hoofd vol met een woordenschat die ze later  zou 

serveren aan haar vriendinnen, en aan de dokters. Iedereen knikte gewichtig. De dokters hadden het 

over theorieën die zij nog niet doorgenomen had, zo wilden ze hun honoraria rechtvaardigen. Als ze de 

spreekkamers uitliep, haastte ze zich om het equivalent van tien consulten in haar nieuwtjes te 

verwerken. Moet zeggen dat ik ook wel wat vakgebieden overlapte: fysio, neurologie… Ik raakte in de 

war van al die specialismen, en Clarisse ook. De boeken stapelden zich nu zelfs op tot in onze wc. Ze 

kletste met de logopedist over ergotherapie, wat hun uiteindelijk allebei goed uitkwam. Iedereen 

verwees ons weer naar een collega, terwijl ze oh en ah riepen omdat we daar nog niet geweest waren. 

  ‘De beste! Er is geen betere te vinden!’ 



 En ze schreven, bijna onleesbaar, wat introducerende woorden, in de stellige overtuiging dat 

we ooit wat voor hen terug zouden doen als het moment daar was. Er was maar één ding waar ze het 

allemaal over eens waren: mijn herstel berustte op een duurzame samenwerking tussen meerdere 

instanties. Ze lieten een eventueel herstel afhangen van de ongrijpbare medische wereld.  
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Weet je wat ik al een tijd geleden had moeten doen? Ermee kappen. Ik ben laf. Zo, dat is eruit. Een 

schijterd. En zij, een kind dat zich vastklampt aan haar lekgeprikte ballon. 

 Ik durfde niet en zij liet niet los.  

 Net zo verbeten met haar ellende. Ik was zo verbijsterd dat ik roerloos in haar armen bleef 

liggen. Een minnaar voor haar regelen, hele dagen verdwijnen, de klappen en scheldpartijen, 

stilzwijgen,  alles had de revue al gepasseerd. Elke traan die ik haar ontlokte, ontketende haar nog 

verder. Alleen over mijn minnares had ik het nog niet gehad. Lili… Oh Lili… Daardoor zou ze 

ongetwijfeld besluiten om de deur voor me dicht te slaan. Nee, ik had het niet gekund, nee. Vijftien 

jaar, dat is te lang om een streep onder te trekken. Zie je wel, ben een schijterd. 

 Toen had ik alleen nog maar mijn moed om opnieuw de vluchten. Ze hield me in haar armen, 

herhaalde dat ze van me hield, dat het voor het leven was, wat er ook gebeurde. Mijn armen 

bungelden. Een kalmeringstabletje, naar bed. En elke dag weer ditjes en datjes. Ik deed mijn pantoffels 

aan, toen mijn uniform, weer mijn pantoffels. Alles sleepte maar door, de mensen, de dingen, mijn 

pantoffels, ik, als in de zinderende hitte, bedolven onder de liefde. 

 Ik had ooit van haar gehouden, geloof ik. Dat is lang geleden. Het was niet makkelijk om die 

vrouw te winnen, dus geilde ik nog meer op haar. Wat een idioot was ik!  Ik was er helemaal in 

getuind, zo diep dat ik niet meer aan kon ontsnappen, uit haar kut, haar armen, haar hart. Dat moment 

had een paar jaar geduurd, en halverwege kwam een huwelijk. Toen was de tijd teruggekeerd, en ook 

de toekomst. Alles was helemaal suikerspinroze, maar met de bijbehorende gaatjes. Haar liefde werd 

er niet minder door. Haar borsten hingen steeds lager. Mijn pik kwam niet meer omhoog. Het was zo 

gebeurd, we hadden het niets eens gemerkt. Het was al te laat. Op een ochtend was ik opgestaan, 

helemaal in de war, niet meer goed op mijn plek. Ze was alleen aan de nieuwe dag begonnen. Op het 

bed lagen alleen nog haar lichaam, overal slap, en het mijne, ook niet zo stevig meer. Haar hand had 

de mijne gestreeld, maar ik was nog ergens in de nacht achtergebleven.  

 Haar lip die ze optrekt, aan de linkerkant. De vork die nerveus husselt, tot het afkoelt. Ze staat 

op, met haar kont naar achteren. De stoel die over de grond schraapt, zij die haar keel schraapt. Altijd 

twee zakdoeken, de een op de ander, en het schelle genies. Zo voorkomend dat haar volgende attentie 

me alweer vermoeit. Haar haren in haar gezicht, die ze goed doet. Hetzelfde parfum dat ze in de winter 

gebruikt bij een verkoudheid. De rode vlekken onder haar foundation. Haar manke knie die ze 

meesleept en haar slof die sist over de tegels.  

Ik moest kotsen van al haar tics. Kleine doses liefde, dan de overdosis.  

Ermee kappen.  Een hele tijd geleden had ik dat moeten doen, ja. Nog altijd waren ze er als 

echo’s, de raspende stoel, de van pijn opgezette voet, haar tranen om alles. Het was te veel. 

‘Oh, je kent me… ik heb mijn portie ellende wel… praat me er niet van… en hij daar… dan 

wil hij weer dit, dan weer dat… en ik moet ’m  weer van hot naar her slepen… het stopt nooit, ik 

zweer het je… je weet heel goed dat…. Ik kan ’m toch niet aan de rand van de weg achterlaten? Niets 

meer… hij begrijpt geen woord… gromt… oh de dokters die… je hebt het over herstel… kan zelfs 

niet eens lopen… zelfs zijn rolstoel niet bewegen… geen woord nee… alleen grommen…, en dan valt 

ie ook nog... dat zou er nog aan ontbreken… alleen zijn rechterarm kan ie bewegen.. en dan nog… zijn 

rechterarm en zijn hand… vooral zijn hand… de rest hangt er maar zo’n beetje bij…’ 



 Ze hing op. De telefoon begon gelijk weer te brullen. En haar tranen, en haar voet, en de stoel. 

Ik kon niet meer vluchten. Niets. Daar zat ik dan. Ze deed haar haren weer goed. Drie keer. En ik trok 

aan mijn deken, niets meer horen, de nacht terugvinden.  


