
 

Toen Ada stierf waren de kleren nog niet droog. Het elastiek van de broek was nog 

vochtig, de sokken opgezwollen, T-shirts en washandjes hingen binnenstebuiten, niets 

was klaar. Een sjaaltje lag in een emmer te weken. De gewassen recyclebakjes in de 

gootsteen, het bed nog onopgemaakt, aangebroken pakken koekjes op de bank – Ada was 

weggegaan zonder de planten water te geven. De dingen in huis hielden hun adem in en 

wachtten. Sindsdien is het huis zonder Ada als lege lades. 

 Otto en Ada trouwden in 1958, tijdens de landelijke verkiezingen voor de nieuwe 

burgemeester. Ze kochten een geel huis en besloten dat ze geen kinderen, honden of 

katten zouden nemen, zelfs geen konijn. Het dorpje, dat half in een heuvel was gebouwd, 

bestond uit een paar parallelle straten met aaneengeplakte huisjes. Vele stonden er al 

jaren leeg. Otto en Ada woonden vijf decennia samen, kookten samen, maakten enorme 

puzzels van Europese kastelen en pingpongden in het weekend, tot de reuma de kop 

opstak en ze niet langer konden spelen. Ada werd samen met Otto oud en uiteindelijk 

was het haast niet mogelijk ze uit elkaar te halen, hun stemmen te onderscheiden, hun 

lach, hun loopje. Ada had kort haar, was dun en hield van bloemkool. Otto had kort 

haar, was dun en hield van bloemkool. Ze liepen op en neer door de gangen en zetten 

samen het vuil buiten. Ada ruimde het huis op tot in de kleinste hoekjes en gaatjes en 

deed het grootste deel van het huishouden terwijl Otto achter haar aanliep met verhalen 

zonder clou. Ze waren zo goede vrienden dat Ada’s dood een stilte in de gangen van het 

gele huis achterliet.  

 Met het verstrijken van de tijd leerde Otto wat hem te doen stond met kapotte 

lampen, maar had hij nog geen zin om zijn pyjama uit te doen. En zo zat hij maar te 

zitten, in het geruite dekentje gewikkeld, zelfs op hete dagen, terwijl hij Ada miste en het 

huishouden bijhield, vlekken op de bank wegpoetste en de afwas deed. Hij was een stille, 

lijdzame en toegewijde weduwnaar. In de klusjes voelde hij de aanwezigheid van zijn 

vrouw en daarom wilde hij het huis niet meer uit. Hij bestelde zijn boodschappen bij de 

buurtsupermarkt, zijn medicijnen bij de apotheek, leefde rustig en viel niemand lastig.  

 Respectvol bewaarden de bezorgers die stilte; ze klopten op de deur alsof ze een 

klooster binnentraden, verzochten Otto de bonnen te ondertekenen en vroegen puur uit 

beleefdheid of alles goed ging. Ze keken naar de lucht en zeiden: het gaat straks regenen, 

vergeet de kleren niet naar binnen te halen, misschien koelt het wat af en kunt u beter een 

andere pyjama aantrekken. Raar weertje. Hoe gaat het met de jicht? Otto knikte maar 

wat en dacht dat de bezorgers niet zo deden toen Ada er nog was. Ada was degene die 

altijd de deur opendeed en zij zou die jongen van de apotheek allang een stoel hebben 

aangeboden. Dan deed Nico zijn rugzak open om iets te laten zien en zaten die twee al 



 

gauw over heel belangrijke zaken te smoezen, daar gingen ze dan zo in op dat Nico wel 

eens vergat de zalfjes, aspirines en de bloeddrukmedicijnen te overhandigen.  

 Ada wist alle geheimen van het plaatsje. Ze kende verhalen van alle buren en 

vertelde ze tijdens het eten bijna fluisterend aan Otto: Nico verdiende bijna niks bij de 

apotheek, wilde eigenlijk professioneel zwemmer worden, woonde bij zijn moeder en 

bracht het grootste deel van zijn tijd door in het zwembad. Hij lachte als een aap, met 

zijn mond helemaal open, zonder geluid te maken. Op een dag was hij aan het 

zwemmen en toen hij bovenkwam lachte hij zo. ‘Iedereen lag dubbel,’ vertelde Ada. ‘Hij 

ging opnieuw onder, kwam weer boven. Iedereen proestte het uit. Toen ging hij onder en 

kwam niet meer boven. Moraal van het verhaal: Trek je hetzelfde gezicht als je lacht en 

als je verdrinkt, verander dan je gewoontes. 

                Maar het liep goed af en Nico besloot dat hij het Nauw van Calais over zou 

zwemmen, zelfs als dat betekende dat hij parttime zou moeten werken. Ada begeleidde 

zijn aquatische saga met wijd opengesperde ogen en onuitputtelijke belangstelling, alsof 

het een intrigerende roman was die ze vervolgens aan Otto kon verhalen, hoofdstuk voor 

hoofdstuk. In de buurt was Ada het centrale personage. Zij organiseerde de buurtfeesten, 

was degene die problemen oploste en werk regelde voor hen die het nodig hadden – en 

zelfs wie het niet wilde kreeg opeens een mooie baan als verpakker bij de groenteboer, 

zoals je op zondagochtend ineens bezoek krijgt.  

 Na de dood van Ada was de buurt drie dagen in de rouw, een periode waarin 

zelfs Teresa’s hondjes niet gromden. De postbode bezorgde de post niet, puur uit 

medeleven, omdat hij tijdens zijn ronde langsliep en dan luidkeels Hij is niet zo mooi als die 

van hiernaast plagerig zong, en niemand zette de radio hard, niemand schreeuwde aan de 

telefoon, niemand zette om twee uur ’s ochtends de blender aan om avocadomousse te 

maken. Na die periode keerde het stadje terug naar het gebruikelijke tumult. Alleen in 

het enorme huis, werd Otto steeds verdrietiger: iedere keer dat de scharenslijper 

langskwam, herinnerde hem dat Ada er niet meer was, ze sprong niet van de bank, rende 

niet naar het raam waar ze zich aan vastklampte terwijl ze woest gebaarde en begon te 

knorren van het lachen. Als het de hondjes van Teresa nu weer eens lukte te ontsnapten, 

sloot hij zijn ogen en probeerde zich voor te stellen hoe Ada halsoverkop de straat op 

rende en riep dat iedereen zich in veiligheid moest brengen, oprecht bang voor de 

loslopende honden die tegen de poorten opsprongen en een spoor van vlooien op straat 

achterlieten, tot Teresa de orde weer herstelde met een welgemikte klap van een plastic 

fles.  

 Alleen via Ada had Otto contact met de buren en hij was nu volledig geïsoleerd. 

Hij besloot in de huiskamer te blijven zitten, met het dekentje over zijn benen, en 



 

onderging stilletjes het voorbijgaan van de dagen. Zonder Ada die hem de verhalen 

vertelde, verliepen de dingen zonder enige samenhang, maar beetje bij beetje ving Otto 

hier een gesprek op, hoorde een blender daar en begon zijn buren langzaamaan te 

begrijpen. (In de heuvels draagt het geluid ver. De muren waren dun en Otto had een 

levendige fantasie.) 

 Bijvoorbeeld: op een avond keek het pasgetrouwde stel van het huis een straat 

hoger een nagesynchroniseerde film. Het was een documentaire over een moederkameel, 

Ingen Temee, die een albino-kameeltje krijgt. Maar ze wil niets van het jong weten en 

stoot hem af, waardoor de pasgeboren albino de hele film lang huilt. In een filmische 

ommezwaai besluit de kleine Ugna naar het dorp te gaan op zoek naar een vioolspeler 

die dan een mooi liedje kan spelen zodat de moederkameel van het jong gaat houden. 

Het lukt. Die kleine Ugna is heel slim. Dus de vader van de kleine Ugna onthult aan het 

publiek dat kamelen eigenlijk hoorns hadden maar dat ze die op een dag aan de herten 

hadden geleend voor een feest. Daarom kijken ze tot de dag van vandaag onverschillig in 

de verte (terwijl ze kauwen), wachtend op de dag dat ze hun benige ornamenten terug 

zullen hebben.  

 De pasgetrouwde jongeman viel tijdens de documentaire in slaap, dat hoorde je 

aan het gesnurk, en het meisje was een beetje boos maar bleef tot het einde kijken. Toen 

de film was afgelopen ging ze naar bed en de volgende dag zei ze geen woord tegen haar 

man. Otto hoorde hoe de man iets uit haar probeerde te krijgen, ‘bleef de albinokameel 

de hele tijd verdrietig?’, maar zij ging verder met de afwas zonder iets te zeggen. ‘Heeft 

de kleine Ugna een vioolspeler kunnen vinden?’ maar er viel niets van haar af te lezen. 

De boosheid ging over, zoals altijd, en het eindigde allemaal in een nep-ruzie waarin zij 

‘Laat het mes los!’ riep terwijl hij lavendelwater in haar richting sprietste. Stelletje 

gekken, dacht Otto, en hij herinnerde zich de middagen waarop hij met Ada pingpongde; 

de gescheurde balletjes, de uitvoerige manoeuvres met het batje, Otto die riep dat het niet 

telde omdat de bal haar vinger had geraakt. Het telt niet als de vinger wordt geraakt. Dat 

was een van de weinige regels waar ze zich bij pingpong aan hielden. 

 Iets anders wat Otto doorkreeg, meteen in de eerste weken zonder Ada, was dat 

Teresa’s huis werd geteisterd door een nachtelijke kakkerlakkenplaag. ’s Ochtends vroeg 

hoorde hij zijn rechterbuurvrouw insecten doodslaan met een slipper. Aan de stank te 

merken had ze geprobeerd de huiskamer te desinfecteren, maar dat pakte niet helemaal 

goed uit want die plaagdieren waren dol op dat spul; hij kon ze bijna hun lippen horen 

likken en ze in grote getalen richting het huis naast hem horen rennen. Kwam hem goed 

uit, hij had geen puf laat staan zin om ze te vermorzelen met een stuk keukenpapier 

terwijl hij tegen Ada zei: ‘slipper’ en zij zich achter het gordijn verstopte. 



 

In die tijd kwam Otto al niet meer in de voortuin, behalve om de natte kleren op 

te hangen. Dat was waar Otto en Ada iedere middag gingen zonnebaden, kookboeken 

lazen en kruiswoordpuzzels maakten. Ada was voortdurend op zoek naar het perfecte 

recept voor gegratineerde bloemkool, eentje waarbij het korstje niet losliet tijdens het 

frituren en krokant en glanzend bleef. Ze had het nooit gevonden. Ada strekte haar benen 

‘om de rimpeltjes op te warmen’ en ze kletsten over het gras, de planten, de tulpenbollen 

die ze afgelopen lente van Teresa had gekregen. De tuin van Otto en Ada was de grootste 

van de stad, een groot grasveld vol tuingereedschap, gekleurde potten en groeiende 

tulpen. Ada hield van de tuin. Toen ze er nog was, hield hij er ook van, maar in z’n 

eentje had Otto een even grote hekel aan de tuin als aan zijn buren.  

Met het dekentje op zijn knieën voelde Otto de drang om naar de keuken te gaan 

en een lekker bloemkooltje klaar te maken, maar hij vond het nog te vroeg. Hij bleef in 

dezelfde houding zitten en knipperde langzaam met zijn ogen. Met aanwijzingen door 

middel van geluid, geur en beeld (blender, insecticide, blaffende hond), vermaakte hij 

zich met het raden van de verhalen van zijn buren. 
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‘227 gevallen van zelfmoord of abnormaal gedrag, 297 gevallen van psychose, 525 

gevallen van boosheid of agressiviteit, 41 gevallen van zelfmoordgedachten, 55 gevallen 

van hallucinatie en 60 gevallen van paranoia. Poe hé, dit is een goeie. Die bijsluiter is zo 

lang als ik groot ben.’ 

Nico’s lievelingsmedicijnen waren vareniclinetartraat en een antihoestmiddel met 

kersensmaak dat hij alle klanten van de apotheek aanraadde. Nico was fan van 

bijsluiters. Theoretisch gezien kon iedereen die ook maar een middeltje tegen 

neusverkoudheid neemt alle mogelijke ziekten oplopen, en de combinaties waren 

eindeloos. ‘De beste zijn die met tegenstrijdige effecten, zoals slaperigheid en 

slapeloosheid, meer en minder seksuele lust en, uiteraard, de antidepressiva waar je 

depressief van kunt worden. Antigriep die de hik geeft’ zei hij over de toonbank van de 

apotheek gebogen. Het was nog maar elf uur ’s ochtends en de winkel was leeg. 

‘Maar varenicline slaat alles: het kan schimmelinfecties veroorzaken, 

virusinfecties, frustratie, ruis, bijziendheid, loopneus, ructus (oprispingen), flatulentie 

(winderigheid), jeuk en indispositie.’ 

‘Indispositie…’ 

‘Overige bijwerkingen: constipatie, kramp, innerlijke onrust, instabiele 

emotionele staat, flauwvallen en orgaanfalen.’ 

‘Ik vind het zo leuk als hij begint over indispositie,’ merkte de eigenaar van de 

apotheek op, net iets te laat. ‘Alsof hij zegt: wat u ook voelt, het zou aan ons kunnen 

liggen. Maar het ligt niet aan ons,’ besloot hij terwijl hij de kast met 

vitaminesupplementen opruimde. ‘Frustratie is ook een leuke.’ 

‘Man, deze bijsluiters zijn geweldig,’ merkte Nico op. ‘Er is een medicijn dat de 

waarneming van kleuren vervormt, zie je alles blauw. Kennelijk wordt er een enzym 

geblokkeerd waardoor er problemen ontstaan in het oog. Serieus. En d’r is een 

antipsychotica waardoor, volgens de bijsluiter, de patiënt de hele tijd dwangmatig zijn 

tong uitsteekt.’ 



 

‘Dit vertel je toch niet aan de klanten, hè?’ 

‘En dan heb je nog de slaappillen, die met een beetje geluk alle bizarre 

bijwerkingen kunnen geven. Zoals in slaap vallen tijdens het rijden of sporten. Of juist 

het tegenovergestelde; opstaan, de sleutels pakken en buiten een ommetje gaan maken 

terwijl je slaapt. Ik las in een tijdschrift dat een man wakker werd met een dozijn 

ijsstokjes op zijn borst; eerst gaf hij zijn dochters de schuld maar daarna kwam hij 

erachter dat hij toch echt zelf een hele doos ijsjes had leeggegeten, midden in de nacht.’ 

‘Jezusmina.’ 

‘Echt waar. Slaappillen zijn echt te gek. Al heb je de hele nacht lopen 

slaapwandelen, je weet er de volgende dag niets meer van,’ zei hij en verplaatste zijn 

gewicht naar zijn andere been. ‘Mijn nicht was een keer naar de keuken gegaan, pakte 

een lepel en gaf die aan mijn tante die in de kamer zat. Ze heeft al een keer geprobeerd 

op de koffietafel te plassen, en dat allemaal terwijl ze sliep. ‘t Zijn echt leuke medicijnen,’ 

stelde hij en hij liet zijn hoofd op zijn hand rusten terwijl de baas verstrooid de rekken 

opruimde. Zonder zich ergens iets van aan te trekken, ging Nico verder ‘Neem nou deze: 

Bijwerkingen: zonder aanleiding doof worden. Wat een grap.’ 

‘Zeg, heb jij alle oordoppen verkocht?’ onderbrak de eigenaar van de apotheek 

terwijl hij opkeek. 

‘Ja, klopt,’ antwoordde de medewerker, ‘aan dat meisje dat hier pas is komen 

wonen, weet u wel? Marina. Maria. Mariana. Ze zei dat haar man snurkte en kocht in 

een keer twintig oordoppen.’ 

‘Bel de distributeur en bestel er wat bij. Alsjeblieft.’ 

‘Oké.’ 

‘En ook verband.’ 

Nico krabbelde wat op het notitieblok van het magazijn, zuchtte en keek op zijn 

horloge. Het duurde nog maar even tot het lunchpauze was, wanneer hij vlug naar het 

zwembad zou gaan om te trainen. Nico kon pas sinds een paar maanden zwemmen, 

maar het feit dat hij een zwembad van 12,5 meter niet kon oversteken zonder half te 

stikken door ademnood stond zijn grootse dromen niet in de weg. Nico wilde het Nauw 

van Calais bedwingen. ‘Wat ’n ramp, mijn zwemles is meteen na het kinderuurtje, dan is 

het water helemaal troebel van al het geplas van die kinderen’ klaagde hij geregeld tegen 

Ada. ‘Gisteren heb ik geleerd mijn hoofd te draaien om adem te halen,’ vertelde hij. 

‘Eerst tilde ik mijn hoofd op, zo, dat is dus helemaal verkeerd.’ 

Nico was hooguit twintig, hij was lang, dun en had een beugel. Van acht tot zes 

werkte hij in de apotheek en wist alles van generieke geneesmiddelen. Hij was altijd 

vrolijk en praatte veel. Hij was bevriend met zijn baas, maar dat had geen enkele invloed 



 

op zijn salaris, dat nauwelijks volstond om zijn zwemspullen te kopen en zijn moeder te 

helpen de rekeningen te betalen. ‘Ik moest mijn badmuts op afbetaling kopen,’ bevestigde 

hij, waarschijnlijk als grap maar je wist maar nooit. 

Dat kwam Ada allemaal te weten wanneer hij de medicijnen thuisbezorgde. Ze 

vond zijn bezoekjes geweldig en had altijd worteltaart voor hem klaarstaan. ‘Vertel eens 

hoe je training was gisteren,’ vroeg ze en ging goed in haar stoel zitten. ‘Pfff, weer 

watertrappelen…’ antwoordde hij en rolde met zijn ogen. ‘Ik kan niet meer. Mijn leraar 

zei dat ik mijn voeten verkeerd houd; ik moet ze beter in een lijn met mijn armen 

houden,’ bedacht hij, alsof ze het over wereldrecords en de polemiek omtrent de 

badpakken hadden. Otto luisterde vanuit de keuken met een lach op zijn gezicht. Hij 

vond het grappig, Nico kon met een beetje geluk blijven drijven en toch sprak hij over 

zwemmen alsof hij er alles van wist. Hij oefende drie keer per week samen met een 

dikzak die leek te verdrinken als hij zwom. ‘Soms geeft hij midden in het zwembad op, 

echt, halverwege het zwembad gaat ie kopje onder en denkt iedereen dat hij dood is. 

Maar dat is gewoon zijn manier van zwemmen, heel gewaagd, ik hoef nog niet achterom 

te kijken en wenk naar de badmeester of dan spuit die dikke spuit vooruit terwijl hij met 

zijn armen en benen spartelt alsof hij een aanval heeft. De oude vrouw probeerde de 

jonge apotheekmedewerker gerust te stellen en zei dat hij binnenkort zijn rivaal zou 

kunnen verslaan. ‘Je geeft niet op, hoor je?’ herhaalde Ada en adviseerde hem om 

ballonnen op te blazen om zijn ademhaling te verbeteren. In zijn hele leven was het Nico 

nog nooit gelukt een ballon op te blazen.  

 

Otto zat met het geruite dekentje op zijn knieën, ook al was het ontzettend warm, en 

wachtte op het bezoek van de apothekersassistent met de medicijnen die hij had besteld. 

Het was al twee uur ’s middags en Nico was te laat; waarschijnlijk was hij nog niet terug 

van het zwembad en zou hij daar gerimpeld en wel komen aanzetten, het pakketje 

medicijnen in de ene hand en een tas met een natte zwembroek in de andere terwijl hij 

een spoor water achterliet. Wat was het toch een sukkel, dacht Otto. Waarom al die 

moeite voor iets waar hij toch niks mee zou bereiken? Waarom richtte hij zich niet op 

een carrière als apotheker, waarom schreef hij zich niet in voor een opleiding in de 

hoofdstad om zich er echt aan te wijden, om op een dag de apotheek over te nemen en 

geld te verdienen? Iemand te worden die men respecteerde? Als hij indruk wilde maken 

op Teresa, zoals Ada en hij vermoedden, dan zou hij wat van zijn leven moeten maken, 

een beter salaris moeten krijgen, volwassenheid en een professionele houding moeten 

laten zien. Al helemaal omdat Teresa twintig jaar ouder was en zich niet meer liet 

misleiden door het haantjesgedrag van een of andere snotaap; iedere week nam de 



 

hulpapotheker zijn schoudermaat op om te kijken of hij breder was geworden, als een 

echte zwemmer. Zijn geheime verliefdheid op Teresa was best geinig, dacht Otto, en 

totaal misplaatst. 

  Toen de bel ging, zette de oude man de deur op een kier en deed zijn bril goed. 

Door de kleine opening stak hij zijn hand. Zijn bedoeling was precies daar de bestelling 

aan te nemen, het geld af te geven en de deur dicht te gooien, maar voor Nico was dat 

kiertje genoeg en hij stapte naar binnen, verstrooid en stinkend naar chloor. 

‘Goedemiddag,’ groette hij. ‘Hier heb ik uw medicijnen.’  

Zonder een woord nam Otto het pakketje aan en gaf hem een briefje van honderd 

real. Zenuwachtig voelde Nico aan zijn zakken. Hij had het wisselgeld in de apotheek 

laten liggen: ‘Verdomme. Dat was toen ze vanochtend de dozen kwamen brengen,’ legde 

hij uit. ‘Ik was zo blij met onze nieuwe voorraad pramipexol… daardoor ben ik het 

helemaal vergeten.’ 

Omdat Otto zweeg, ging Nico verder: ‘Dat spul heeft een fantastische bijsluiter. 

Zeg maar, het is voor mensen met Parkinson, maar als je het inneemt zie je soms iemand 

in de kast verstopt.’ Hij liet een dramatische stilte vallen, maar Otto bleef naar de grond 

staren. De oude man ging op de stoel zitten. ‘Dat wil zeggen, het kan hallucinaties 

veroorzaken. En het leiden tot verslavingen, zeg maar, iemand die nooit drinkt wordt 

opeens alcoholist, een evenwichtig type wordt gokverslaafd, dat soort dingen. Net als dat 

malariamedicijn waardoor je de hele tijd denkt dat je wordt achtervolgd.’ 

‘Ah,’ stootte Otto uit.  

‘Ik zal uw wisselgeld wel gaan halen,’ zei Nico beschaamd. ‘Ben zo terug.’ De 

oude man stond niet eens op van zijn stoel. Hij schudde alleen wat met zijn hoofd en 

bromde wat.  

Die dag was Otto in het bijzonder geïrriteerd omdat het hem niet was gelukt de 

lamp in de slaapkamer te verwisselen. De pijn door de jicht had hem er van weerhouden 

de laatste tree van het trapje te beklimmen en hij stelde zich voor hoe Ada het allemaal 

voor elkaar kreeg. Dan bleef het maar donker, besloot hij, en het hele huis zou in de loop 

der maanden afglijden naar totale duisternis. Het maakte geen verschil voor iemand die 

zijn dagen doorbracht met een dekentje op zijn knieën.  

Terwijl Nico zich omdraaide, herinnerde Otto zich iets dat hij op tv had gezien 

over een man die pillen nam om in slaap te vallen. Midden in de nacht, nog in slaap, 

klom de man uit bed en stapte in de auto. Zijn vrouw merkte er niets van. Zo reed hij al 

slapend naar het politiebureau, waar hij had geprobeerd in te klokken en werd opgepakt, 

nog in pyjama. Volgens de dienstdoende agenten had de boosdoener naar kantoor willen 



 

rijden, zo’n tien kilometer verderop. ‘Maar de weg vinden met je ogen dicht valt nog vies 

tegen,’ beweerde de man, die elke avond twintig milligram zoldipemhemitartraat innam. 

Daar dacht Otto aan terwijl Nico weg was en hij wilde de apothekersassistent het 

verhaal zelfs vertellen. Maar hij was te geïrriteerd door de kapotte lamp en Nico zou er 

toch niets aan vinden. Als Ada er was geweest, had hij haar de anekdote meteen 

toegefluisterd en dan had zij het op zich genomen het door te vertellen zonder verdere 

bronvermelding.  

Nico liep naar de apotheek met de voorzichtige passen van iemand die zojuist 

een zware inspanning heeft geleverd. Hij vond Otto maar een koppige, oude man en 

werd altijd zenuwachtig in zijn aanwezigheid. Het was ongelofelijk dat die man met Ada 

getrouwd was geweest, en dat maar liefst vijftig jaar lang. In de buurt begreep niemand 

het echt. Maar Ada liet het niet toe dat er iemand slecht over haar man sprak, dus 

hielden ze hun mond als zij eraan kwam, altijd vrolijk, met worteltaart of een schaal 

gegratineerde bloemkool. 

Bij de apotheek aangekomen stopte Nico voor de deur om het overtollige water 

uit zijn oor te krijgen en begroette zijn baas, aan wie hij meldde dat hij het wisselgeld was 

vergeten.  

‘Was die ouwe een beetje goedgehumeurd?’ vroeg de eigenaar, en hij legde de 

hoestsiroop neer om het geld uit de kas te pakken. ‘Hij liet het dekentje geen seconde 

los,’ vertelde Nico met een zucht. Hij wilde niets meer zeggen. Hij mocht dan Otto niet, 

maar hij wilde ook niet kwaadspreken over iemand.  

Steunend op de toonbank hinkelde Nico op een been en sloeg met zijn vrije hand 

op zijn rechteroor om het water dat zich in het andere oor had verzameld eruit te krijgen. 

Niemand keek er van op. Door een vervorming in de botjes van zijn oor had hij dat 

probleem; soms probeerde hij een poosje met zijn hoofd op de toonbank te liggen of 

gaapte hij onophoudelijk, druppelde met alcohol, maar de beste methode om zijn oor te 

ontstoppen, vaak pas uren later uitgevoerd, was zo te springen. Een stroompje warm 

water liep over de oorschelp van de jongen. ‘Is de geïmporteerde lading al aangekomen? 

Die tegen de cholesterol?’ informeerde hij. 

De baas schudde van nee en snoof. ‘Een keer liep ik langs het gele huis en 

zwaaide, maar hij deed alsof hij het niet had gezien en rende terug naar binnen.’ zei hij. 

Nico reageerde niet en pakte het wisselgeld. Hij was teleurgesteld in de vertraging van de 

bestellingen die uit de hoofdstad kwamen. 

‘Ik kan niet wachten tot ik die bijsluiter kan lezen,’ gaf hij toe. ‘Ze zeggen dat je 

geen grapefruit mag eten omdat het de medicijnconcentratie in het bloed vermindert. 

Grapefruit! Als ze het zo zeggen dan krijg je er meteen zin in.’ Met een half lachje stopte 



 

Nico het geld in zijn achterzak en liep naar buiten. Binnen klaagde de eigenaar verder 

over Otto, een man zo knorrig en oud dat de honden jankten als hij langsliep.  

Een keer, jaren geleden, had Nico een medicijn met veelbelovende bijwerkingen 

ingenomen, gewoon om te kijken wat er zou gebeuren. Jammer genoeg kreeg hij alleen 

een lichte verkoudheid en hoofdpijn, symptomen die niet direct aan het medicijn te 

wijten waren. Bij zijn mislukte poging wist Nico ook niet of het bedoelde effect was 

bereikt, omdat het een medicijn tegen flebitis was en eerlijk gezegd wist hij niet wat dat 

precies inhield. Hij had nog nooit iemand met flebitis gezien.  

In het enorme universum van de medicinale substanties wijdde hij zich niet 

alleen aan bizarre bijwerkingen, maar hij beheerste een heel spectrum van verschillende 

bijsluiters en kende de meest ingewikkelde indicaties uit zijn hoofd. Hij wist bijvoorbeeld 

welke middelen met de antidepressiva monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) 

samengaan, die met bijna geen enkele andere medicijnen te combineren zijn. Hij wist 

wanneer het veilig was om alcohol te nuttigen en was gefascineerd door het rubriekje 

‘Zwangerschap en borstvoeding’, vooral wanneer er in de bijsluiter werd toegegeven dat 

de onderzoeksresultaten ontoereikend waren en dat zwangere vrouwen voor de 

zekerheid maar beter afstand moesten houden van het medicijn. Aan de geïnteresseerde 

gaf Nico lange lezingen over generieke geneesmiddelen. Het betreurde hem alleen dat hij 

in een apotheek van zo’n kleine gemeenschap met eenzijdige aandoeningen werkte; het 

was toch niet te veel gevraagd een handje vol patiënten met zeldzame ziekten te hebben, 

een beduidend aantal hypochonders of mensen met tyfus of jicht. Een malariagolf zou 

ook niet verkeerd zijn.  

In het gele huis had Nico twee van zijn beste klanten. Otto nam hormonen voor 

zijn hypothyreoïde, bloeddrukverlagers, hartmedicijnen, statinen tegen de cholesterol, 

multivitaminen, plaspillen, pillen tegen darmstoornissen, slaappillen en medicijnen tegen 

reuma, alles bij elkaar waren dat tientallen pillen van alle kleuren van de regenboog. 

Iedere dag nam hij een aspirine om het bloed te verdunnen. Ada mocht graag nieuwe 

middeltjes tegen verkoudheid zoeken en was, ook al gebruikte zij normaalgesproken 

maar weinig medicijnen, een gretig afneemster van anti-verkoudheidsmiddelen. Een van 

de hoogtepunten van Nico’s carrière was toen hij een nieuw product aan Ada 

presenteerde dat de griep al vanaf de eerste verschijnselen beloofde tegen te gaan; tijdens 

de junifeesten had ze het nergens anders over en de hele buurt wilde Proactieve 

Bescherming. Met de dood van Ada had de farmaceutische tak een van haar grootste 

fans verloren.  

Maar Otto leefde nog, en die was goed voor negen tot dertien pillen per dag, dus 

kon Apotheek Nebraska opgelucht ademhalen. Alleen al op die dag had Nico in een 



 

papieren zak een doosje levothyroxine natrium, twee doosjes aspirine, medicijnen tegen 

neusverkoudheid en captopril bij zich. Otto weigerde Capotril te kopen, de commerciële 

variant, alleen vanwege de naam. ‘Een medicijn voor een hart dat het niet goed doet met 

de naam Capotril kan niet goed voor je zijn,’ zei hij, en wie was Ada om hem tegen te 

spreken. 

 

De jongen klopte zachtjes op de gele deur en wachtte op een reactie. Zijn haar was nog 

nat en hij begon verkouden te worden, wat eigenlijk het perfecte moment was om een 

flinke dosis Proactieve Bescherming in te nemen. Als hij tenminste een flesje voor 

noodgevallen op zak had gehad. 

            Vanuit zijn uitkijkpost in de huiskamer riep Otto dat Nico binnen moest komen, 

ditmaal iets minder bits. De jongen liep naar de oude man met het geld al in de hand om 

vervolgens meteen rechtsomkeer te maken en daar zo snel mogelijk weg te zijn. Binnen 

was het gele huis donkerder dan ooit te voren, de ramen dicht, alsof het de hele zomer de 

zon niet had gezien. Het leek de woning van een bejaard familielid; het enige wat er nog 

ontbrak was een schilderij van een huilende clown, een bronzen buste, een asbak in de 

vorm van een blad. Het tapijt was bruin, de gordijnen donker, de lucht rook een beetje 

muf. Op een bijzettafeltje stond een lijstje met een foto van de oude man waarop hij een 

poging deed te glimlachen. Otto schoof het dekentje van zijn benen en nam het geld aan 

met een bijna onhoorbaar ‘Dank je wel’. 

 ‘Geen dank. Als u iets nodig heeft, hoeft u alleen te bellen,’ en Nico draaide zich 

om, ongeduldig om te gaan. Otto verzamelde moed en gooide er plotseling uit: ‘Ik heb 

een tante die malaria heeft gehad.’ 

Vrijwel meteen hoopte hij dat hij het niet had gezegd, aan die zin had gedacht, 

maar aan de reactie van Nico te zien had hij daadwerkelijk die funeste combinatie van 

woorden uitgesproken. Zo had hij, ongemerkt, kant-en-klare onzin verkondigd aan een 

vreemde. Zijn tante had nooit malaria gehad, sterker nog, hij kon zich niet eens 

herinneren een tante te hebben. Hij wist niet meer wat hij nu moest zeggen. Hij had het 

niet in zich om de leugen af te maken of om iets gelijksoortigs te verzinnen, waardoor het 

hem het beste leek niets te zeggen tot de jongen met een of ander smoesje weg zou gaan. 

Eenmaal buiten zou hij de buren vertellen dat de oude man gek was geworden. Maar dat 

was niet wat er gebeurde.  
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