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Ik probeer zelfmoord te plegen op de eerste dag van maart, een zondag. Ik heb het niet gepland. Op 

de één of andere manier sta ik ineens zomaar in de badkamer met bonzend hart naar het 

waterachtige licht door de geribbelde vensterruiten te kijken, ik weet dat ik het ga doen, en opeens 

lijkt het allemaal te kloppen. Ik ga op mijn knieën zitten om helemaal tot achter in de kast onder de 

wastafel te kunnen komen waar de medicijnen liggen, rommelend tussen pleisters en 

maandverbanden en plakkerige flesjes kruidenhoestsiroop, en voor ik het goed en wel besef zit ik in 

kleermakerszit op mijn bed, duw ik de paracetamoltabletten uit de doordrukstrip en schud ik alle 

overgebleven kinderaspirines uit het flesje, tot er een hoopje ontstaat dat ik in een rijtje leg op het 

dekbed. 

Ik heb geen flauw idee van de dosering. Mijn moeder, een fitnessverslaafde gezondheidsfreak, 

gelooft niet in pijnstillers, behalve in uiterste noodgevallen. Mijn broer en ik zijn opgegroeid met 

kruidnagelolie tegen kiespijn, valkruid tegen blauwe plekken en kamillethee tegen buikpijn. Ze koopt 

de kamillebloemen in stoffige zakjes bij Nature’s Way op de Upper Newtownards Road, samen met 

gedroogde moederkruidblaadjes voor haar terugkerende hoofdpijn en van die Chinese thee die 

bedoeld is om je eetlust te verminderen. Ik heb hem ooit geprobeerd: het is waterig en bitter en 

heeft een bruinige smaak, en je tong wordt er droog van in je mond. 

Ook nu is mijn mond droog. De tijd gaat hortend en stotend vooruit, en toch ben ik methodisch 

genoeg geweest om de tandenborstelbeker met water te vullen en die met me mee naar de 

slaapkamer te nemen. Ik breng de beker naar mijn mond en neem een slokje. De rand is breed en het 

water erin is slijmerig en heeft een muntig smaakje. Maar ik vertrouw mezelf niet om naar beneden 

te gaan en een echt glas te halen, of zelfs om naar de badkamer te gaan om de beker uit te spoelen 

en opnieuw te vullen. Ik slik en probeer de gebruiksaanwijzing op het pakje paracetamol te lezen. 

Kinderen onder de 12 jaar, staat er, mogen niet meer dan vier tabletten per 24 uur innemen. 

Volwassenen mogen er maximaal acht innemen. Er zijn nog acht tabletten over, en ik ben nog maar 

net dertien. Ze allemaal tegelijk innemen moet zeker ook een verschil maken. Ik bekijk de verpakking 

van de kinderaspirines aandachtig. Het zijn kauwtabletten met kersensmaak en de vervaldatum is al 

jaren verstreken. Het meeste dat ze kunnen uithalen, besluit ik, is niets. Ik leg één van de tabletten 

op het dekbed recht, op gelijke hoogte met een tweede tablet. Ik hoor een soort gesuis in mijn oren. 



Ik neem nog een slokje van het zompige water. Dan begin ik de paracetamol door te slikken, twee 

per keer. Een liedje barst los in mijn hoofd: een fragment van een liedje, een onnozel kinderrijmpje 

van jaren geleden. De dieren liepen per twee naast elkaar, hoera hoera. Ik slik de laatste twee 

tabletten paracetamol in. De olifant en de ooievaar. De kinderaspirines smaken scherp en in het 

geheel niet naar kersen. Ik moet mezelf inhouden om ze niet uit te spugen. Ik blijf eventjes stilzitten. 

Het liedje en de dieren paraderen door mijn hoofd, telkens opnieuw, met hun onophoudelijk 

dreunende poten. De eenhoorn kwam juist te laat om te schuilen voor de regen. Ik veeg het spoor 

van wit stof dat op mijn dekbed ligt weg en sta op. Ik staar mezelf aan in de spiegel. Mijn pony is toe 

aan een knipbeurt. Ik neem de beker mee naar de badkamer en zet er voorzichtig de tandenborstels 

weer in, fel en onbuigzaam op hun plastic stelen. Dan poets ik mijn tanden om de chemische smaak 

uit mijn mond te krijgen en loop ik terug naar mijn slaapkamer en ga op bed liggen. 

* 

Afgelopen herfst hebben we ons tijdens Engels beziggehouden met The Crucible. Maandenlang kon ik 

de scene waar Giles Corey weigert ja of nee te zeggen en daarom doodgedrukt wordt niet uit mijn 

hoofd krijgen. Peine forte et dure, werd het genoemd, je moest op de grond gaan liggen en dan werd 

de ene steen na de andere op je borst gelegd totdat je niet langer kon ademen onder het gewicht. 

Soms duurde het minuten, maar soms ook dagen. Giles Corey, de echte Giles Corey, heeft werkelijk 

bestaan. Hij is de enige in heel Amerika die op die manier stierf, maar in Engeland en Frankrijk was 

het de normaalste zaak. Ik zocht het na school op in een encyclopedie in de bibliotheek. De eerste 

dag kreeg je brood, de tweede dag en daarna vuil water. Er is een verschil, zei juf Gibson, tussen 

zeggen dat iemand gestorven is of dat iemand vermoord is. Zeggen dat iemand is gestorven is een 

manier om je verantwoordelijkheid te verzaken als die persoon in feite gedood is, of vermoord. Ze 

schreef het op bord: verzaken, en onderstreepte het. Daarna schreef ze er een ladder van woorden 

naast, van Vermoord bovenaan tot Gestorven onderaan. We moesten ons bewust zijn van de kracht 

van woorden en vooral van hun nuances; de manieren waarop je ze kon gebruiken om iets te 

bedoelen of iets niet te bedoelen, of om iets niet direct te hoeven zeggen. We zouden met onze ogen 

dicht naar het nieuws moeten luisteren, zei ze, zodat we duidelijker zouden kunnen horen. Enkele 

meisjes giechelden toen ze dat zei. Ze deed alsof ze het niet merkte, maar een donkere blos 

verspreidde zich langzaam over haar gezicht. Volgens Ashleigh McAuley was ze aan het huilen toen 

ze zich omdraaide om de boeken terug in de opbergkast te zetten. Peine forte et dure. Je kon het 

gewicht van de stenen stuk voor stuk voelen als je het zei.  

Ongeveer een uurtje later roept mijn vader me naar beneden voor het avondeten en ik ga rechtop 

zitten, haal mijn vingers even door mijn pony, trek mijn paardenstaart wat strakker en ga naar 



beneden. Daar zitten we dan, alle vier in onze aardappelen en vegetarisch gehaktbrood te prikken, 

het schrapen van messen op porselein, terwijl we vragen stellen en beantwoorden over school, 

vrienden, buren. Na het eten ga ik weer naar boven, naar mijn kamer, en opnieuw mijn bed in, nog 

steeds met kleren aan. Ik sluit mijn ogen en probeer te ademen. Ik kan niet zeggen of mijn lever nu 

pijn doet of niet: of zelfs, nu ik er over nadenk, waar het pijn zou moeten doen. Ik lees de achterkant 

van de verpakking opnieuw, en alle kleine lettertjes op het papiertje binnenin. Ik ging ervanuit dat 

een overdosis je langzaam zou doen wegglijden in een zachte, zoete slaap, maar paracetamol is niet 

gemaakt om je in slaap te doen vallen dus dan moet het wel je lever zijn. Of misschien je nieren. Ik 

weet niet echt wat het verschil is: alles wat we dit jaar nog maar bij biologie gedaan hebben is de 

voedselketen en voortplanting bij planten. Stampers en helmknoppen en meeldraden. Ik had een 

goed cijfer gekregen omdat mijn tekeningen zo netjes waren, en ik had ze in overeenstemmende 

kleuren gemaakt. Hier lig ik. Ik luister naar de geluiden van de tv, vervormd en gedempt door het 

plafond en het tapijt. Ik luister naar mijn vader die Sheba in de achtertuin uitlaat. Mijn slaapkamer is 

net boven hen, waardoor ik hem tegen haar hoor praten, hij noemt haar Sheebs en Shub-Shub en 

Ouwe Meid, maakt grapjes over de kat van de buren, waarvoor Sheba doodsbang is. Ik hoor haar 

blaffen, alsof ze een gesprek voeren, en het geluid van de deur die dichtslaat wanneer ze weer naar 

binnen gaan. Ik weet dat het twee uur later is wanneer het nummer ‘Boogie Nights’ klinkt: mam doet 

haar Rosemary Conley fitnessvideo elke ochtend en avond, maar je moet minstens twee uur wachten 

na elke maaltijd. Soms doe ik mee. Eén twee drie vier vijf zes zeven acht. En uitblazen. De video stopt 

en dan nog één keer met Sheba de tuin in en de deuren worden op slot gedaan en voetstappen op de 

trap en goedenachtwensen. Kranen stromen, het toilet wordt doorgetrokken. Welterusten! Het 

piepend stemmetje van mijn kleine broer. Welterusten!  

Ik lig nog heel heel lang wakker. Uiteindelijk val ik op de één of andere manier in slaap. 

* 

En, tot mijn grote verbazing, word ik wakker en gaat alles zijn gewone gang: school, altvioolles, 

huiswerk. Ik ruim mijn kamer op en leer mijn Franse woordjes. Het gekke is, ik heb me al lang niet 

meer zo lekker gevoeld als nu. Het lijkt alsof er een veiligheidspal is losgesprongen en ik voor het 

eerst opnieuw kan ademen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. De week vliegt 

voorbij. Het is precies alsof de dingen nu minder uitmaken: en omdat het minder uitmaakt is het 

draaglijker. 

* 



Op zaterdag hebben mijn ouders een trouwreceptie waar ze naartoe moeten, een late lunch in 

restaurant Park Avenue; een vriend van hen die gescheiden is en nu hertrouwt. Ze vonden dat we 

oud genoeg waren, voor de eerste keer ooit, om alleen thuis te blijven: het is immers overdag en 

vlakbij. Ze vertrekken om iets over twee. Ik zie de taxi van de stoep wegrijden en de hoofdweg 

opdraaien en geef ze vijf minuten, voor het geval ze wat vergeten zijn. Dan roep ik naar Niall dat hij 

op zijn kamer moet blijven en niets mag doen tot ik terug ben. 

Het is een natte, stormachtige dag, geen dag om naar buiten te gaan. Maar het zit al de hele week in 

mijn hoofd, en dit is misschien mijn enige kans. 

Ik loop snel, door de woonwijk, met mijn kraag omhoog tegen de kou – en om mijn gezicht te 

verstoppen. Het is maar tien minuten lopen tot aan de hoofdstraat en de winkels, maar ik heb me 

nog nooit zo bekeken gevoeld: zo naakt. Auto’s scheuren voorbij, sommige al met hun koplampen 

aan, en sproeien vuil, modderig water op de stoep. Telkens als een auto toetert of in de verte 

terugslaat schrik ik me een bult. Onze ouders hebben duidelijk de regels uiteengezet voor ze 

vertrokken: geen gekibbel, niemand binnenlaten, en al helemaal niet weggaan, wat er ook gebeurt. 

Mam raakt in paniek over ons als ze niet weet waar we zijn. Het is een opluchting om de 

krantenwinkel te bereiken, de deur open te duwen, het geluid van de bel en het gebabbel van 

stemmen en een warme dampige mufheid tegemoet. 

‘Waar kan ik je mee helpen?’ vraagt de krantenverkoper wanneer ik aan de beurt ben. Hij is een 

vriendelijke man: Mick, en Alanna is zijn vrouw. Ik bedenk plots dat ik ondanks alles ergens anders 

naartoe had moeten gaan, ergens in Ballyhackamore, verder weg. 

Ik adem in. Ik hoop dat hij het eigenaardige schuldgevoel dat ik op mijn gezicht geschreven voel staan 

niet ziet. Zodra de pijnstillers weer in de kast liggen, zeg ik bij mezelf, zal het lijken alsof er nooit iets 

is gebeurd. 

‘Ik moet een pakje paracetamol hebben,’ zeg ik. 

‘Nou, dan heb jij pech,’ zegt hij, en hij knipoogt over mijn hoofd naar de oude man die achter mij 

staat te schuifelen. ‘En weet je waarom?’ 

Ik kijk hem verbaasd aan. 

‘Omdat de mol ervandoor is. En zonder mol geen paraceta-mol: snap je ’m?’ De oude man achter me 

kucht een fluimachtige lach uit. Mick kijkt teleurgesteld omdat ik niet lachte. Ik forceer een glimlach. 



Hij pakt een doosje van het rek achter zich. Ze zijn van een ander merk dan degene die we hadden, 

maar ik hoop dat tegen de tijd dat iemand ze nodig heeft, mijn ouders het niet zullen merken. 

‘Nog iets?’ vraagt Mick. 

‘Een flesje kinderaspirine?’ 

‘Dat zal niet gaan. Die heb ik niet in voorraad, alleen basisproducten.’ 

Dan maar zonder de kinderaspirine. Maar dat is niet erg: ze hebben het sowieso niet meer gebruikt 

sinds Niall klein was, ze zijn waarschijnlijk zelfs vergeten dat het daar lag. De paracetamol is het 

belangrijkste. Ik geef hem 50 pence en hij geeft me het verschil terug. 

‘Hoeveel’ – hoor ik mezelf zeggen, de woorden komen uit het niets. ‘Hoeveel mag je er in één keer 

nemen?’ 

Mick fronst en kijkt op het pakje. ‘Hier staat niet meer dan vier keer de dosis binnen de 24 uur.’ 

‘En vier keer de dosis is acht tabletten?’ 

‘Dat staat er. Zijn deze voor jou, meisje?’ 

‘Ze zijn voor – mijn mama. Haar hoofdpijn. Ze heeft soms zo’n hoofdpijn.’ 

De oude man buigt naar voren en tikt op mijn schouder. ‘Je moet toch maar voorzichtig zijn,’ zegt hij. 

‘Wat zegt u?’ vraag ik. 

‘Ik zei, je moet toch maar voorzichtig zijn.’ 

Ik draai me om en kijk hem aan. Zijn gezicht is schraal en gegroefd en zijn ogen zijn troebel en hij 

heeft plukken geelachtig-wit haar in zijn oren. Hij kijkt me recht aan en ik voel zijn warme, vochtige 

adem. 

‘Mijn vrouw kende iemand,’ zegt hij, nog meer naar me toe leunend, ‘die zo’n verschrikkelijke 

hoofdpijn had. Bleef maar pillen slikken, om de zoveel uur. Hoofdpijn verdwijnt, ze denkt er niet 

meer aan, gaat haar normale gangetje. Enkele dagen later begint het overgeven, en haar huid wordt 

helemaal geel. Daarna begint ze op te zwellen als een Michelinmannetje. Tegen de tijd dat ze haar 

naar het ziekenhuis brachten was het al te laat.’ ‘Hoe bedoelt u?’ vraag ik. Ik probeer een stap 



achteruit te zetten, maar ik sta al met mijn rug tegen de toonbank en ik kan geen andere kant op. 

‘Hoe bedoelt u?’ 

‘Ze had een overdosis genomen, snap je,’ zegt hij, me met druppels speeksel besproeiend. ‘Ze had er 

te veel geslikt. Het had haar lever en noem maar op kapot gemaakt, en haar organen gaven er stuk 

voor stuk de brui aan. Oh, je zou het je ergste vijand niet toewensen, wat die arme vrouw heeft 

doorgemaakt. Het is de pijnlijkste dood die er is, zeggen ze, omdat ze je niks tegen de pijn kunnen 

geven als je lever het eenmaal heeft begeven. En het ergste is dat ze het heeft gedaan zonder het te 

beseffen. Haar familie was er kapot van. Kapot. Een Telegraaf, Mick, en een pakje L&M alsjeblieft.’ 

Ik staar de oude man aan. Hij ziet eruit als – hoe heet het. Een voorbode. 

‘Is dat echt gebeurd?’ vraag ik. 

‘Wat, liefje?’ 

‘Is het waar– wat u zei? Over die vrouw.’ 

‘God zij met haar. Het was een verschrikkelijke tragedie. Verschrikkelijk.’ 

‘En er bestaat geen twijfel over dat het de pijnstillers waren, dat het niets anders was?’ 

‘Oh ja hoor, het staat vast dat het de pillen tegen de hoofdpijn waren. Er zouden duidelijkere 

waarschuwingen op moeten staan, als je ’t mij vraagt. Het ergste is dat ze dacht dat ze perfect in 

orde was. De hoofdpijn ging weg en ze was dagenlang kerngezond. Dat dacht ze althans. Terwijl de 

schade ondertussen al onherstelbaar was. God zij met haar.’ 

Zijn troebele ogen glijden opnieuw over mijn gezicht, op zoek naar mijn blik. Ik word ineens helemaal 

heet en dan weer ijskoud. 

‘Hang niet de paniekzaaier uit, Eddy,’ zegt Mark. ‘Je geeft het meisje haast een hartaanval, zie dat 

gezichtje.’ 

‘Was ik alleen maar wat paniek aan het zaaien!’ zegt de oude man. ‘Het gebeurt naar ’t schijnt vaker 

dan je denkt. Ze zouden een waarschuwing op het pakje moeten zetten. Je zou het je ergste vijand 

niet toewensen.’ 

‘Kom op, Eddy. Ik weet zeker dat haar moeder weet wat ze doet. Let maar niet op hem, meisje. 

Ziezo.’ Mick slaat de kassa aan. De oude man zit me nog altijd aan te staren. Hij weet het, denk ik. Ik 



weet niet hoe, maar hij weet het. Ik wurm me voorbij hem en weet de winkel uit te komen, waarna ik 

een dompig doodlopend steegje om de hoek in loop. 

Ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat de oude man gek was, of loog. Ik probeer me met moeite 

te herinneren wat we bij huishoudkunde deden wanneer we met EHBO bezig waren. Raak niemand 

aan waarvan je denkt dat hij geëlektrocuteerd is. Gebruik nooit boter om een brandwond te 

verzorgen. Eerst zien dat de luchtpijp openblijft, dan de ademhaling controleren, dan de 

bloedcirculatie. De regeltjes drijven, bondig en nutteloos, rond in mijn hoofd. We hebben het niet 

over pijnstilleroverdosis gehad. We kwamen het dichtst in de buurt toen mevrouw McAneary het 

over het binden van een tourniquet had en Kelly Clark haar hand op stak met de vraag of het echt 

waar was dat je polsen overlangs opensnijden niet werkte, maar dat je ze in de lengte moest 

doorsnijden. Mevrouw McAneary zei haar dat ze niet zo morbide moest doen en dat ze moest 

nablijven als ze nog meer van zulke dingen zou uitkramen. 

Ik voel een soort verlamming door mijn lichaam trekken. Ik leg mijn hand op één van de 

vuilnisbakdeksels om mezelf te kalmeren. Ik probeer logisch na te denken. Ik probeer zoals Juf 

Gibson te denken. Enkele dagen later, had de oude man gezegd. Hoeveel is enkele? Drie, vier? Toch 

zeker niet meer dan vijf? Een paar is twee of drie en meerdere kan langer zijn, maar enkele dagen kan 

toch niet meer dan een week zijn: het moet wel minder zijn dan – hoe lang is het nu geleden? – zes 

dagen. 

Langzaam breng ik mezelf tot rust. Het regent nu harder en ik word door en door nat, maar ik blijf 

daar in het met kots bespatte steegje staan tot mijn benen sterk genoeg voelen om me naar huis te 

dragen. 

Deze keer loop ik over Holywood Road. Wanneer ik restaurant Park Avenue passeer komt het ineens 

in me op om naar binnen te gaan, het pad op, de lobby in en door het restaurant om mijn ouders te 

zoeken. Maar wat moest ik dan zeggen? Er is niets, wat ik ook zeg, dat mijn ouders kunnen doen. Ik 

sta aan de overkant van de straat naar de ingang van het hotel te kijken, mijn handen dichtgeknepen 

tot vuisten, zo hard dat het bloed in halve maantjes opwelt onder de huid waar mijn nagels zich 

ingraven. Wanneer ik mezelf losruk en doorloop voelt het alsof er even goed jaren verstreken 

konden zijn. 

* 



Wanneer ik thuis kom zit Niall op zijn kamer, de deur dicht en een stuk papier met een doodskop en 

VERBODEN TOEGANG VOOR MEISJES erop geplakt. In kleinere letters heeft hij erbij geschreven EN 

DAARMEE BEDOEL IK JOU!!!! Ik klop op de deur. 

‘Ga weg,’ zegt hij. ‘Ik ben bezig.’ 

‘Niall,’ zeg ik, en duw de deur voorzichtig open tot een kier. Hij zit voorovergebogen iets te lijmen. 

‘Jij was toch zo goed in taal?’ zegt hij. ‘Kan je niet lezen?’ 

‘Niall,’ zeg ik, maar de woorden blijven steken. 

‘Wat?’ zegt hij. 

‘Niall,’ probeer ik opnieuw. 

‘Wat?’ zegt hij, en wanneer ik niet antwoord, rolt hij met zijn ogen en richt hij zich weer op zijn 

lijmwerk. ‘Laat me met rust.’ 

‘Wil je samen met de Legoblokken spelen?’ flap ik eruit. 

Hij staart me aan. ‘Wil ik wat?’ 

‘Wil je samen met de Legoblokken spelen? We zouden het piratenschip en de ruimteraket kunnen 

bouwen en een slag leveren.’ 

Niall verplaatst zich in zijn stoel en kijkt me aan. 

‘Het zal episch zijn,’ zeg ik. ‘Magnifiek. Een regelrecht – bloedbad.’ 

‘Ik weet niet,’ zegt hij. ‘Ik speel eigenlijk niet echt met Lego meer tegenwoordig …’ 

‘Sinds wanneer dan?’ vraag ik. ‘Zelfs niet met het piratenschip?’ Het was twee jaar geleden zijn 

kerstcadeau en zelfs ik was er jaloers op. 

‘Ik weet niet,’ zegt hij. ‘Ik weet het gewoon niet. Sheba heeft trouwens een paar stukjes opgegeten, 

denk ik.’ 

‘Oh,’ zeg ik. 



‘Niet dat het mij wat uitmaakt,’ zegt hij, en hij gaat verder met lijmen. ‘Maar als ik mam en pap vertel 

dat je buiten bent geweest zit je flink in de nesten.’ 

‘Niall?’ vraag ik, en ik hoor mijn stem even overslaan. ‘Ik weet niet wat ik moet doen.’ 

Hij kijkt me fronsend aan. ‘Bedoel je, wat je nu kan doen?’ 

‘Nu – voor de rest van de dag – alsjeblieft Niall – mag ik hier wat bij je blijven zitten?’ zeg ik, en mijn 

stem is niet meer dan gefluister nu. ‘Ik zal je niet storen, ik beloof het.’ 

‘Wakker worden,’ zegt hij. Dan zucht hij. ‘Hoor eens,’ zegt hij, en hij schuift zijn karton opzij. ‘Je mag 

toekijken als ik Paperboy speel, als je wilt. Een paar dagen geleden speelde ik bijna een perfect 

parcours in de Middle Road.’ Als ik hem probeer te bedanken kijkt hij me aan alsof ik gek geworden 

ben, dus ik houd mijn mond en volg hem gewoon naar beneden. 

* 

We starten de gameconsole op en gaan naast elkaar zitten terwijl hij de kranten naar de deuren 

schiet en tegen bloembakken knalt en de verdwaalde rondrollende banden en vanop afstand 

bestuurde auto’s en tornado’s ontwijkt. Het is banaal en repetitief en op een vreemde manier 

hypnotiserend. Geleidelijk aan voel ik mijn ademhaling langer worden en mijn hartslag vertragen. Na 

een tijdje wend ik mijn ogen af van het computerscherm en kijk alleen nog naar Niall; zijn bleke, 

gefronste voorhoofd, zijn heen en weer bewegende duimen. Urenlang zitten we daar. Als hij het 

afleggen van het onhaalbare perfecte parcours uiteindelijk opgeeft is het al bijna etenstijd, dus ik 

stop de aardappels in de schil die mam in de koelkast heeft gezet met huishoudfolie erover in de 

magnetron, elk bord drie minuten, en rasp er voorzichtig de kaas overheen. Niall eet de zijne en het 

grootste deel van de mijne. Als we klaar zijn was ik af, ik droog elk mes en elke vork apart af, en leg 

ze in de la. Zo lang je maar blijft bewegen, zeg ik tegen mezelf. Het is zoals in het spelletje: je kan 

sneller of trager gaan, maar je moet blijven bewegen, want zodra je blijft stilstaan is het game over. 

Ik leg het laatste mes in zijn vakje en doe de besteklade dicht. Niall is ondertussen alweer op zijn 

kamer, bezig het een of ander te knippen en te plakken. Ik maak de vaatdoek nat en veeg het 

tafelblad schoon, dan wring ik hem uit en hang hem over de kraan. Ik kan me niet herinneren dat ik 

ooit zo moe ben geweest, ik wist niet dat je zo moe kon zijn. Ik wil gaan slapen, maar ik durf niet: stel 

dat ik dit keer niet wakker word? Als ik me afvraag wat ik nog kan doen hoor ik Sheba bij de 

achterdeur janken en ik besef dat we haar de hele middag nog niet hebben uitgelaten. ‘Kom op nou,’ 

zeg ik, en ze geeft een klapje met haar staart, of probeert dat tenminste. Ik ontgrendel de deur en ze 

hijst zichzelf overeind en waggelt naar buiten. De regen is nog steeds niet minder geworden. Ze loopt 



over het gazon naar de rand van de tuin en hurkt neer: om een plasje te maken denk ik plots, zo 

noemden we het altijd toen we nog klein waren. Ik kan me geen tijd zonder Sheba herinneren. Ik kan 

me niets herinneren van toen ze een puppy was, behalve van foto’s. Ze is er gewoon altijd al 

geweest. Ze schuifelt terug naar het huis en ik laat haar binnen en kniel naast haar neer op de vloer. 

Ze was echt blond vroeger, zo licht als platina, maar nu is ze eerder askleurig, en haar snuit is grijs. Ze 

wordt een dagje ouder: dat is wat mijn ouders zeggen. Arme ouwe Sheba wordt een dagje ouder. Ik 

aai haar en zie hoe haar vacht vol knopen zit. Dus ik kam door de zachte plukken op haar buik tot de 

knopen er uit gaan en strijk met mijn vingers door de vochtige vacht op haar rug. De vacht is niet vuil, 

niet echt althans, omdat ze niet meer zo vaak buiten komt, maar voelt ook niet schoon aan. Ze is te 

stijf en te plomp om in bad te klimmen, en het zou wreed zijn haar midden in de winter met een 

koude straal water uit de tuinslang nat te spuiten, dus ze is al weken niet meer echt gewassen. Mijn 

vader maakt haar af en toe helemaal schoon met een washandje en zeepwater, maar ze zou een 

echte shampoobeurt moeten krijgen. Misschien zouden we een soort hangmat kunnen maken, denk 

ik plots, van een laken, en dan zouden we haar met z’n vieren in en uit de badkuip kunnen tillen. 

Daarna zou ik haar vacht kunnen droogblazen, op de laagste zachte stand, zodat ze geen kou vat. 

Misschien kunnen we het morgenmiddag doen: misschien moeten we dat maar doen. En tegen die 

tijd zou het al een hele week later zijn, zeven volle dagen, en dat was zeker meer dan enkele, en dan 

zou ik weten dat ik er zonder kleerscheuren door was gekomen. Een week was zeker lang genoeg, 

toch?   

Ik nestel me naast Sheba, daar op de linoleum vloertegels van de bijkeuken, en ik sluit mijn ogen en 

adem haar warme, zurige, lichtbruine geur in en voel me ineens uitgeput door iets dat veel van 

opluchting wegheeft. 

* 

De rest van maart gaat voorbij. Maart wordt april, en half april is het Pasen, en op paasmaandag 

sterft Sheba. Mam had hondensnoepjes van de supermarkt voor haar meegebracht, maar ze at er 

niet van, ze likte er alleen wat aan en kwispelde met het puntje van haar staart, en de volgende 

ochtend ligt ze daar stijf en koud tegen de deur van de bijkeuken. We huilen allemaal, zelfs pap. Later 

die avond hoor ik mijn ouders praten op de overloop. Niall was de hele dag ontroostbaar en mam 

moest bij hem blijven zitten tot hij zichzelf in slaap had gehuild. 

‘Het is goed voor ze,’ zegt mam. ‘Dat zeggen ze toch. Zo leren ze met sterfelijkheid omgaan.’ Maar ze 

huilt terwijl ze het zegt, ik kan het horen. Dan zegt ze: ‘Wat een onzin. Wat een verdomde onzin.’ 

Mam vloekt nooit. Ik heb mam nog nooit in mijn hele leven iets ergers horen zeggen dan deksels of 

verdraaid of potjandorie. Ik hoor hoe pap haar sust en troost, alsof hij de enige volwassene is en zij 



een kind. Ik denk aan de dingen die ze tegen elkaar en tegen ons zeiden toen we Sheba vanochtend 

vonden. Ze slaapt nu, ze is gestorven, ze is nu ergens waar alles goed en mooi is. Allemaal 

voorzichtige, vage uitdrukkingen. Helemaal aan de andere kant van het spectrum dan Vermoord, 

Gedood, of zelfs Doodgegaan. En ergens helemaal buiten het spectrum is het verderfelijke woord 

voor wat ik heb geprobeerd te doen. Ik probeer het hardop te fluisteren, maar het lukt me niet: het 

woord blijft op het puntje van mijn tong liggen, te verschrikkelijk om uit te spreken. Juf Gibson heeft 

het zelfs niet vermeld toen ze de ladder van dood-woorden opschreef. 

* 

Zoals ik daar in bed lig luister ik naar hen op de overloop en ik vraag het me af. Ik probeer het van me 

af te zetten, maar de vraag blijft door mijn hoofd spoken, hoeveel meer tabletten zouden er nodig 

zijn geweest? Nog eens een hele strip van acht, of misschien vier, of misschien maar twee of zelfs 

eentje. Voor een onverwacht lang moment lijkt mijn ademhaling te stokken. En dan haal ik adem: en 

dan denk ik alleen nog maar aan ademen. 


