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Hij is nog halfdronken wanneer de bus de M4 oprijdt. Er brandt al een uur een rood lampje 

boven het toilethokje. Er zit een man in die tussen hevige braakaanvallen door kermt ik ga 

dood, ik ga dood, ik ga dood. Meer dan die drie woorden lijkt hij niet te kennen. De snelweg 

glimt van de regen en lichten schieten als wazige linten langs het raam: honderden, duizenden 

auto’s. Mensen trekken in drommen Londen uit. Keren terug naar plaatsen waar ze al sinds 

hun jeugd niet meer geweest zijn. Ze staan in de rij voor de bus, de trein, het vliegtuig – op 

weg naar waar dan ook, als ze er maar onderdak en werk kunnen vinden. 

 Het water stijgt. Daar moet Cael zijn gedachten op focussen – niet op zijn sylfachtige 

moeder of de bioscoop die hij achterlaat (zijn ouderlijk huis), rond de eeuwwisseling 

gewonnen met een potje poker – de sleutels losgepeuterd uit de vuist van een dode. Zijn 

moeder de rouwklaagster, die iedere zin kon laten klinken als een grafrede – verhalen over 

Caels overgrootmoeder, die haar eigen pub had en in de kelder eigenhandig haar kalveren 

slachtte – daar hing ze die op om uit te bloeden, en daarna ging ze terug naar boven om haar 

klanten van cider te voorzien. Het water van de rivier stijgt en de beelden zijn overal, op de 

voorpagina van de kranten, in ieder nieuwsbericht. Zíjn rivier. Zíjn wandelroute. Al die 

bruggen van licht en die plek waar grote rode stukken boog uitsteken – waar een brug zou 

moeten zijn maar nu alleen de pijlers nog staan − stuk voor stuk groot genoeg om een 



helikopter op te landen. Scheepsmasten vol feeërieke lampjes. Bomen die oplichten in het 

schijnsel van trossen blozende bessen. Vreemde vruchten. Pikhouwelen in de muren ter 

nagedachtenis aan de arbeiders die daar ooit zwoegden. 

 Het schrijnt. Hij heeft voor de laatste keer de deuren op slot gedaan en de duivel nam 

met louter zijn ziel als betaling geen genoegen. En nu deze chaos. Sirenes en duizenden 

auto’s, flarden van flitsen, een vlezige pols met een gouden armband aan het stuur van een 

jeep, een blondine die in de spiegel haar lippen stift, een oude man die tegen zijn dochter brult 

dat ze haar kop moet houden, vier soldaten in een Mini, honderdduizenden mensen op de been 

in deze bizarre wereld van lichamen. 

 Een man met een speknek staat voor in de bus. Hij knikt in antwoord op iets wat de 

buschauffeur zegt en wijst dan door de voorruit, om de route aan te geven. Zijn reistas is lomp 

en zwaar. Hij draait zich om en loopt het gangpad door naar de enige nog vrije stoel. Propt 

zijn tas in het bagagerek en pakt er een klein rugzakje uit. Ploft in de stoel. Hij ruikt naar 

kamfer, zweet, deodorant. De man rommelt in zijn tas tot hij een enorme zak Thai-Sweet-

Chilli-chips vindt, maakt hem open en houdt hem Cael voor. 

 Hij schudt nee. Benen van elkaar, weer over elkaar. Caels afgetrapte enkellaarzen met 

elastiek zijn zo oud dat de naden het hebben begeven. Hij duwt een pluk haar achter zijn oor, 

uit gewoonte, zijn vingers blijven zweven in de buurt van de rafelige col aan zijn trui – waar 

hij aan de kraag heeft zitten pulken. Hij pulkt graag aan zijn kraag. Een kraagpulker en een 

chipsvreter verzeild in wat wel het einde der tijden lijkt. De chipsvreter haalt zijn schouders 



op – hij vat Caels stilzwijgen op als een onmiskenbaar aanbod van kameraadschap, misschien 

zelfs van volgzaamheid. Ongemakkelijk. Vergeet het maar, makker, hij legt zich nergens op 

vast. Mocht er iets gebeuren. De chipsvreter staart hem zijdelings aan – hij had er gewoon 

eentje moeten nemen. Een zoute, kruidige geur verdringt de muffe buslucht.  

 Cael veegt een denkbeeldig stofje van zijn broek, besluit uiteindelijk om de starende 

man een brede glimlach toe te werpen. Die zit tenslotte op een antwoord te wachten, met zijn 

chipje in de aanslag en zeven trotse kinnen naar voren. De brede glimlach brengt hem in de 

war. Cael ziet de verwarring in zijn ogen, een sprankje onzekerheid. Wie is wie in tijden als 

deze? Het is een terechte vraag. Cael houdt abrupt op met glimlachen (net zo plots als hij 

ermee begon) en draait zich om om uit het raam te kijken.  

 Het internet doet het dus Cael scrollt door zijn telefoon en alles gaat over Jezus – hij is 

overal. Jezus zit thuis bij Elton John. Jezus redt lelijke mensen eerst. Jezus met de zoveelste 

hoer. Jezus is zwart! Hij is een Aziaat! Hij kleedt zich als Elvis! Hij IS Elvis! Hij is Jesse, 

Elvis’ dode tweelingbroer. Het water stijgt en hij GAAT HET NIET IN WIJN VERANDEREN. 

Stukje bij beetje worden alle oude barrières weer opgeworpen. Drievoudige Code Rood, 

conform de wet moet er alleen – boven aan het scherm begint een klein blauw bolletje te 

draaien.  

 Een vrouw voor hen knipt haar leeslampje aan en de man naast Cael klakt afkeurend 

met zijn tong. En hij klakt nog even door – hij kan net zo goed opstaan en KLAK-KLAK 

STOMME KUT KLAK KRIJG-GODVERDOMME-DE-TYFUS-KLAK brullen! De vrouw 



leest rustig door. Naast haar zit een jongetje. Hij staart hem aan, met één oog door het gat 

tussen de stoelen. Bleekblauwe ogen, amper wenkbrauwen.  

 Nog een slok, hij kijkt uit het raam op zoek naar iets – iets van een teken, maar daar is 

het nu wel wat laat voor, na al die tijd dat hij zat te slapen in zijn operateurshok en alleen af 

en toe opstond om mensen bij te schijnen. Dat hij oude filmposters verkocht. De bordjes. Sets 

stoelen. Een popcornkraampje. Wat je niet voor licht betaalt! Wat je godverdomme niet voor 

licht betaalt vandaag de dag – ongelofelijk – ze willen er een nier voor hebben, je eerste kind 

… en wat dacht je van verwarming? Maar in deze bus is het warm, de motor ronkt en zijn 

heupflacon is halfleeg, vegen oranje, geel en wit vliegen langs het raam, agressief getoeter, 

een PizzaExpress schiet voorbij, een tankstation, een megabioscoop. Chipsman is intussen 

lekker op dreef gekomen. Cael probeert hem te negeren maar hij gaat steeds harder praten. 

 En toen dus dat hele olieschandaal. Tien jaar, klusje in Thailand, hou niet van vliegen, 

hou niet van vliegtuigen, kutdingen, vertrouw ze voor geen cent –  hoe blijven ze in de lucht? 

Weet jij het? Nee, precies, niet dus. Toch te luguber voor woorden. Van treinen ook niet. 

Maar vliegtuigen, godverdomme nee. Stalen haaien zijn het. Alsmaar die rondjes. Bussen – 

kijk, bussen zijn betrouwbaar, vind je niet dat bussen betrouwbaar zijn? Bussen zitten 

verdomde stevig in elkaar – wil jij je GORE BEK WEL EENS HOUDEN? 

 De man is opgestaan om een paar keer flink op de deur van het toilet te rammen, de 

buschauffeur werpt een vlugge blik naar achteren en de passagiers kijken strak voor zich uit in 

de hoop dat er niet gevochten gaat worden. Chipsman gaat weer zitten. Het gekokhals achter 



in de bus is min of meer verstomd en nu klinkt er alleen nog af en toe wat gejammer. De 

buschauffeur gaat verzitten – met zijn zonnebril lijkt hij in de achteruitkijkspiegel net een 

insect. Het jongetje is in slaap gevallen, zijn mond hangt open, zijn moeder bladert rustig 

verder.  

 Chipsman neemt Cael in zich op – van de enkellaarzen, de vale spijkerbroek en de 

coltrui tot het halflange haar dat achter zijn oor gekruld zit. Hij schudt zijn hoofd, walgt nu 

blijkbaar van zijn keuze voor een maatje – zelfs Caels overduidelijke desinteresse voor hem 

vat hij op als verraad. Cael steunt met zijn voeten op zijn oude bruine koffer die op de grond 

ligt, houdt zijn jas netjes opgevouwen op zijn schoot om eventueel als kussen te kunnen 

gebruiken. Langs de snelweg ligt het platteland – vage contouren in de mist, oude 

watermolens, schoorstenen. In zijn koffer zit de urn. Een prima plek om dood te zijn. Stof zijt 

gij … Hij vraagt zich af of ze je echt de as van ‘jouw’ overledene geven of gewoon van een 

stel willekeurige dooien die ze toevallig ook gecremeerd hebben. Gezellig samen in een potje. 

Een klinisch, wit, ontmenselijkt crematorium, met plastic bloemen en een rooster onder de 

verbrandingsoven om metalen heupen en porseleinen harten op te vangen. Hij heeft de urn. 

Een sleutel. Een adres dat hij vorige week heeft uitgeprint. Het originele programma van de 

opening van de Babylon in 1902 – het lintje doorgeknipt door een tweederangs lid van de 

koninklijke familie. Op de foto staat ook een klein publiek, chic uitgedost, helemaal klaar 

voor een zaterdagavond uit in Soho, allemaal met een brede glimlach. 



  Bij de rotonde lijkt een tafel gedekt te zijn. Pal in het midden. Placemats. Bloemen. 

Het is maar een glimp en Cael vraagt zich af wie er in godsnaam een etentje zou willen 

houden midden op een rotonde met al die felle koplampen die steeds voorbijflitsen – je zou 

een zonnebril op moeten tijdens het eten – het zou zo in zo’n tv-programma kunnen – ze 

zouden het ‘Tafelen op locatie’ kunnen noemen. Opnieuw haalt hij de heupflacon uit zijn zak 

en hij neemt een slok – een aangenaam brandend gevoel in zijn keel – met zijn aroma’s van 

turf, honing en rook brengt de whisky hem warmte en verdringt hij de geuren in de bus: regen, 

kots, het zweet van de man naast hem. 

 Toen heb ik er een tweede huis bijgenomen om te verhuren, huurders gevonden, 

ranzige lui – moest er wel wat van zeggen, lieten volle luiers op de trap slingeren, hele 

stapels, bergen schijt gewoon. Had het verdomme in hun gezicht moeten smeren. Had ik 

moeten doen. Eikels. Maar ja, heb het geld wel nodig. Voor m’n vrouw. Gaat naar Brussel om 

zich te laten opspuiten – platspuiten, dat zouden ze d’r moeten. Nieuwe tieten. Nieuwe neus. 

En die hele verlepte zeiksmoel van d’r heeft ze een halve meter omhoog laten trekken. Maar 

wel allemaal mijn eigendom. Van mij, ja. Die neus van d’r is godverdomme van mij. 

 Cael haalt een chocoladereep uit de wikkel. Hij is nog nooit eigenaar geweest van 

andermans neus. Niet van hun verlepte zeiksmoel, laat staan hun neus. Nog geen wimper. 

Steeds minder verkeer op de wegen. Een zwaar gevoel van slaperigheid, bedompte lucht die 

hem opslokt in zo’n grote dichtheid dat hij moet vechten om terug te klimmen naar het geluid 

van de motor, die alsmaar harder ronkt. Dat geronk neemt alles over. Ondraaglijk. Wakker. 



Wegdommelen. Leeslampjes werpen hun schijnsel over de gelaatstrekken van de passagiers. 

Achter het raam wegwerkzaamheden en verkeersborden. 

 

Cael wordt wakker net wanneer Chipsman wegloopt, met zijn tas op zijn rug – de bus slaat af 

naar een parkeerterrein bij een wegrestaurant dat 24/7 open is. Sissend gaan de deuren open. 

 

Het is koud in de taxi. Cael laat het adres zien en trekt zijn jas strakker om zich heen, stopt 

zijn vuisten diep weg in zijn zakken en voelt dat hij een droge mond heeft. De chauffeur zegt 

niks. Ze rijden de stad uit – over weer een andere brug waar kleine oranje lampjes aanduiden 

dat hij begaanbaar is. De taxi draait smalle landweggetjes op zonder enige verlichting – dan 

doemen gigantische loodsen op – een industrieterrein – dan een paar bomen. Ze stoppen bij 

een hoog houten toegangshek. Cael betaalt de man en kijkt hoe de taxi weghobbelt. Hij draait 

zich om en de kou is als een klap in zijn gezicht. 

 Het caravanterrein hier beneden is in volledige duisternis gehuld, maar de bergen 

erachter zijn verlicht – zeven pieken zijn het, en de middelste twee staan in brand. Van de 

toppen springen vonken af, bijten vlammen naar het zwarte donker als een wraakzuchtig 

aureool. Er is niemand wakker. Niemand komt naar buiten om ernaar te kijken, dus het zal 

wel normaal zijn. Een tuintje vol kabouters, met bolle appelwangen, boosaardig, eentje staat 

te vissen, een andere zwaait, en Cael loopt verder, langs een zwartgeblakerd gebouw, een 

bordje Winkel gesloten. Hij kan niet goed zien of het vuur naar boven of naar beneden 



beweegt. Een soort zen-raadsel: waar gaat een vuur naartoe? Net zoiets als vragen hoe groot 

een doos is. Marina’s zoontje vroeg hem dat: hoe groot is een doos, Ka-jel. Nou, dat hangt 

ervan af hoe groot de doos is. Ja, maar hoe groot is dat dan, hoe groot ís een doos dan? 

Allemaal voorbij. Nu komt het eropaan. Met iedere stap verdwijnt er weer een stuk van de 

weg achter hem. Eén stap achteruit en hij zou in een eindeloze leegte vallen. Zoals die man 

die viel en voor eeuwig bleef vallen – hij bleef toch vallen, of niet?  

  Kikkers beginnen het weggetje af te springen, op de vlucht voor een vuur dat toch 

zeker kilometers ver weg moet zijn. Kilometers ver weg, kan niet anders. Tegen 

morgenochtend zal het wel vanzelf uitgaan. Cael pakt een kikker op. Zijn keeltje bonst; een 

helder vlies glijdt over zijn ogen; in Caels hand klopt het lijfje als een hart. Verder lopen, over 

de zijpaadjes op zoek naar het bord. De sterren zijn intens helder, het is volle maan en elke 

krater tekent zich haarscherp af – vanaf hier lijkt ze zo veel meer op een planeet. 

 Uiteindelijk vindt hij hem – verscholen tussen doornstruiken staat de caravan.   

 Ash Lane nummer 9 heeft een tuin die zo overwoekerd is dat hij zijwaarts moet lopen 

om niet met zijn jas in de distels te blijven haken. Het hek is dichtgeroest. Hij klimt 

eroverheen, loopt drie gammele treetjes op naar een metalen deur – sleutel in het slot, en ze 

gaat open.  

 Het halletje is nog geen meter breed en er hangt een vieze ammoniaklucht. Achter de 

deur recht tegenover hem zit een douche en een wc. Rechts een slaapkamertje met een raam. 

Links de langere kamer met aan één kant een kitchenette. Godskolere zeg. Nephouten 



lambrisering. Schilderijtje van een ploegend paard. Gesmolten magnetron. Aangekoekte 

gootsteen. Aanrecht twee kastjes breed. Als hij de lamp aandoet vult een oranje gloed de 

kamer. Het tapijt knerpt onder zijn laarzen – alsof er grind op ligt.  

 Dit vraagt om cider. Wodka zou nog beter zijn, maar die heeft hij niet. Maar hij heeft 

wel vier blikjes cider gehaald. Hij haalt ze tevoorschijn en slaat het eerste in één teug 

achterover. Hij gaat in een bloemetjesstoel zitten en staart naar het paard met de ploeg. Hij 

staat op om een blikopener te zoeken. Een reep chocola en een vers pakje shag, nog een cider 

en een blik bonen. Hij probeert de oude vierkante tv aan de praat te krijgen. Om vijf uur ’s 

ochtends valt hij in slaap terwijl sneeuw van het beeld over de muren flikkert. 

 

Een geluid als een bommenwerper – eerst pruttelt het, dan opnieuw gebrul. Cael schiet 

overeind, met bonzend hart, zijn gedachten bij de dood – dat is het enige waar hij 

tegenwoordig nog aan denkt als hij ’s nachts wakker wordt. 

 De deur van de buurvrouw klappert in de wind. Een BMX leunt tegen haar trapje, een 

piratenvlag achterop. Het gebrul wordt harder als hij naar buiten stapt, het paadje op, waar een 

eind verderop een vrouw staat te stofzuigen. Ze zuigt de kilometers op tussen haarzelf en … 

ja, wat? Haar pyjama zit niet goed – de broek sleept over de grond en de knobbels van haar 

wervelkolom steken naar buiten, als een fijn touw.  

 Het is een prehistorische stofzuiger, ze geeft hem een trap en het ding stopt met 

steentjes spugen en slaat pruttelend af. Cael voelt zijn hart overslaan als ze zich omdraait. 



Haar gezicht is bleek – ze heeft bijna geen wenkbrauwen, dun haar, netjes, steil, achter haar 

oor gedaan. Hij schat dat het bijna grijs is, ook al is ze nog best jong – ongeveer even oud als 

hijzelf. Ze slaapwandelt en hij staat op een of andere manier aan de rand van haar droom – als 

een indringer. Ze wandelt haar tuinpad weer op en gaat haar caravan in, komt dan weer buiten 

met een oude lap. Ze strekt haar magere arm uit naar de lucht – en poetst de maan. 


