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Het was 1972 en Sid Baumwell was hongerig. Naar het zout op de bodem van de schaal met 

pretzels, naar bevroren Marsrepen, naar waardering van iemand die geen bloedverwant was – 

bij voorkeur een meisje met roze wangen en grote slaperige ogen, zoals het meisje in ‘The 

Graduate’, zijn op een na favoriete film aller tijden. Hij kon zichzelf twintig keer optrekken. 

Geen acne. Hij was niet ongelooflijk knap maar ook niet lelijk – knap genoeg, vond hij zelf, 

om zijn honger te verantwoorden. Sproeten op de brug van zijn neus, voeten die lichtjes naar 

buiten stonden, behoorlijke lengte. Slim. Dit wist hij. Dit vertelden zijn leraren hem wanneer 

ze hem apart namen om het over zijn potentieel te hebben dat hij ongebruikt liet. Hij had 

potentieel, en dat was meer waard dan goede cijfers, opbeurender dan om het even welke 10. 

Hij koesterde het geheime geloof dat hij, als hij dat echt, maar dan ook echt wilde, president 

kon worden, maar hij wilde niet, genoot teveel van zijn persoonlijke vrijheden – hoe dan ook, 

politici waren sukkels. Hij zei tegen zichzelf dat hij als oudste van de drie zo’n beetje de 

president van de kinderen was, ook al wist hij dat hij te passief was, confrontaties schuwde en 

hij niet genoeg rechtmatige woede bezat. Zijn zus, Robin, had alle woede gekregen. 

‘Etterbak,’ snauwde ze. Gedurende zes maanden had ze alleen maar met Jan Lul naar hem 

verwezen, wat pas echt gemeen werd als je haar ziedende blik erbij zag. Zelfs toen 

antwoordde Sid door zijn schouders op te halen en weg te lopen. Wanneer zijn broer een 

Marsreep uit de vriezer nam, de Marsreep van Sid, wat deed Sid dan? Hij zette het van zich 

af. Geconfronteerd met de schotelogen van zijn broer, zijn misvormde rechterhand, de 

chocoladering rond zijn bleke mond, vond Sid alleen maar de kracht om zijn schouders eens 

op te halen. 

 Ja, goed. Hij zou toch maar een on-Amerikaanse president zijn, teveel medeleven met 

de achterlijken en de invaliden. Zijn moeder noemde hem ‘lieverd’ of ‘Teddybeertje’. ‘Hou je 

kop, ma!’ had hij nog nooit gezegd, maar het vermoeden dat hij dit zou moeten zeggen, 

groeide wel. Een volbloed viriele jongen van zestien moest zich misnoegd voelen. Waar was 

zijn trots? Waar! Maar hij kwam er nooit toe, en zijn mam hield toch zo veel van hem. 

 Toen hij op een dag in de kruidenierswinkel melk, donuts met poedersuiker en drie 

blikjes maisroomsaus ging halen, zag hij dat er naast de kassa een vouwtafel was opgezet. Een 

man in een donker kostuum stond achter de tafel – glad naar achter gekamd haar, brede 

schouders en een glimlach voor Sid alsof ze oude vrienden waren. De man zei, ‘En jongen, 

voel jij je vandaag een winnaar?’ 



 Sid dacht er even over na. ‘Misschien?’ 

 ‘Er is geen “misschien” aan. “Misschien” geeft de goden een kans je links te laten 

liggen.’ 

 ‘Ik voel me een winnaar,’ zei Sid. 

 De man stak zijn hand uit. Dit was op een punt in het leven van Sid toen hij zich nog 

gevleid voelde wanneer een oudere man zijn hand schudde, gevleid door een handdruk die zo 

hard was dat het pijn deed. Deze handdruk duurde net een tel te lang, maar dat wist Sid niet. 

Er sprak respect uit de handdruk; respect was ook iets waar Sid hongerig naar was. De man 

zei dat hij Bill Baxter heette en een vertegenwoordiger was van een lokaal bedrijf dat 

aluminiumfolie en waspapier verkocht, naast andere prima producten die dit harde leven 

makkelijker maken. Hij reisde door de streek om stalen uit te delen en tombola’s te 

organiseren in kruidenierszaken. Was Sid geïnteresseerd in een levenslange voorraad 

aluminiumfolie? 

 ‘We proberen de concurrentie aan te gaan met het nationale merk,’ zei Bill. ‘Het 

nationale merk dat niet genoemd zal worden.’ 

 ‘Reynolds?’ 

 ‘Het zal niet genoemd worden,’ herhaalde hij met een knipoog. Hij leek een beetje op 

een spion. Mannen die ook maar iets van James Bond weg hadden, die voor normale burgers 

konden doorgaan maar ook iets van een sluwe koning uitstraalden, mannen wiens haar 

meewerkte, maakten verschrikkelijk veel indruk op Sid. En ja, hij wilde graag een 

levenslange voorraad aluminiumfolie. Zoiets zou de bewondering van zijn moeder opwekken 

en de financiële angsten van zijn vader verzachten. Dus schreef Sid zijn naam en 

telefoonnummer op een oranje tombolaticket. Hij liet het ticket vallen in een viskom, die al 

vol oranje tickets zat, en besefte dat winnen weinig waarschijnlijk was. Hij zei, ‘Ik ga niet 

winnen.’ 

 Bill toonde grote witte tanden. Haarvaatjes vertakten zich als fijne kant over zijn 

wangen. Hij zei, ‘Je weet maar nooit, toch? De toekomst is een mysterie.’ Hij haalde een 

houten lepel uit zijn colbert en roerde door de inhoud van de viskom. Toen blies hij op de 

lepel, deed alsof hij eens proefde en trok een pijnlijke grimas alsof hij zijn mond had 

verbrand. Sid lachte. Bill  leek genoegen te scheppen in Sids lach; een blos blies alle 

haarvaatjes weg. 

 ‘Ga je naar school?’ vroeg Bill, en hij stak de lepel terug in zijn colbert. Maar nog 

voor Sid kon antwoorden zei hij, ‘Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Je kan maar best je school afmaken, 

goeie cijfers halen, hard studeren, ’t is allemaal waar.’ Hij kwam dichterbij geleund en zei op 



gespannen fluistertoon, alsof het een persoonlijk bericht van 007 zelf was, ‘Maar T. en A., dat 

maakt het allemaal de moeite waard.’ 

 Sid deed een stap achteruit. ‘Wat?’ 

 Bill glimlachte breed. ‘Hard studeren, jongen,’ zei hij. ‘En goed achter je oren 

wassen.’ 

 Tieten en Achterste, de beginletters speelden door Sids hoofd toen hij naar huis liep. 

Wanneer je hen zo samen plakte, T. en A. , kon hij het niet helpen zich een meisje ontdaan 

van haar lichaam voor te stellen, alleen die twee delen die in de lucht zweefden, een fantasie 

van een seriemoordenaar. Dus probeerde hij voor een gezicht te zorgen. Het gezicht van wie 

dan? Van Marley Grey. Hij beeldde zich de kuiltjes van Marley in, haar lepe glimlach, de 

moedervlek ter grootte van een vingerafdruk bij haar rechterslaap, die spiraalvormige spikkel 

waarvan hij al sinds de kleuterklas wist dat hij op de aanraking van een hogere macht wees. 

En ook al was het zo dat hij al sinds de kleuterklas voor drievierden atheïst was, dat andere 

vierde zag het gezicht van Marley en geloofde. Hij plaatste haar gezicht boven de T. en de A. 

 Nee. Nu hingen haar ledematen helemaal los – een hoofd, borsten, een achterwerk – 

als een bungelende marionet. Hij liep sneller naar huis, herschikte zijn gedachten. Deze avond 

maakte zijn moeder een runderstoofpot met maisroomsaus klaar. Volgens de karweiplanner 

was hij AFWAS deze week. Dat betekende dat zijn zus AFVAL was en zou gaan zeuren over 

hoe gevaarlijk het voor haar was om ’s nachts alleen buiten te gaan, met als gevolg dat hij het 

vuilnis naar de stoep kon slepen. Gevaarlijk! Hier gebeurde nooit iets gevaarlijks. Zijn 

gemene, onaantrekkelijke zus verzon verhalen over verkrachters terwijl er nooit een man naar 

haar omkeek. Dus wat deed Sid dan? Medelijden hebben met haar. Het vuilnis buiten zetten. 

Waar was zíjn woede wanneer het er toe deed? Waar! 

 Terwijl hij McGovern Street overstak vertraagde er een auto naast hem. Het was Bill 

Baxter, die zijn raampje naar beneden draaide. ‘Lift nodig?’ zong hij. 

 ‘Het is eigenlijk niet zo ver meer naar mijn huis,’ riep Sid terug. Alarmbelletjes 

rinkelden in zijn hoofd, maar dat soort mannen droeg toch een clownspak, of op zijn minst 

een zonnebril. 

 Bill zei, ‘Stap in! Ik kan het gezelschap gebruiken. Het ziet er trouwens maar 

regenachtig uit.’ En het was waar – de hemel had de kleur van een groengrijze kneuzing, de 

lucht was geladen met ozon – dus stapte Sid in. 

 De auto was kraakhelder, een chic kastanjebruin interieur vrij van rommel, 

brandschone ramen. Hij rook naar pepermunt. Een blauw met geel zuurstokje hing onder de 

achteruitkijkspiegel. Het contrast had echt niet groter kunnen zijn met de auto van Sids 



ouders, die benzine ophoestende kruimelbak van een stationwagen met een knalpot die er was 

aan gesjord. 

 ‘Mooie auto,’ zei Sid.  

 Bill lachte als iemand die het allemaal al had gehoord. ‘Dit wrak? Was nog van die 

vrouw van mij. En daarvoor van haar moeder. Kom je vast te zitten tussen het getater van die 

twee, dan wil je alleen maar buiten kennis raken. Naar waar moet je?’ 

 Sid legde de weg naar zijn straat uit. Ze reden voorbij het kerkhof, de Sweets-N-

Freeze en de dierenarts waar ze zijn kat lieten inslapen nadat ze was aangereden door een 

vuilniswagen. 

 Sid voelde zich verplicht de stilte te vullen – Bill was een gast in zijn stad, wat niet zo 

veel verschilde van een gast in huis hebben – en dus zei hij, ‘Mijn kat hebben ze daar laten 

inslapen.’ 

 ‘Ze hebben je poesje gedood in de ijssalon?’ 

 ‘Ernaast. De dierenarts.’ 

 Bill knikte, kneep in het stuur en strekte zijn vingers. ‘Natuurlijk. Logisch. Ik wilde er 

niet mee spotten.’ En na een pauze: ‘Ik ben geen kattenmens. Maar ik ken fijne mensen die 

dat wel zijn.’ 

 Ze had alle vier haar pootjes gebroken. De dierenarts, een vrouw met een licht 

snorretje en een stapel rinkelende plastic armbanden rond haar pols, had zijn moeders hand 

genomen en gezegd, ‘Doe wat juist is, mevrouw, dat is het enige wat je moet doen.’ 

 ‘Ik ben ook geen kattenmens,’ zei Sid. Als je het zo zei – ‘kattenmens’ – klonk het 

eigenlijk eng. Alleen die kat, dacht hij. Alleen Ponderosa. 

 ‘Hij was van de schoonmoeder, voor ze stierf. En van mijn vrouw, voor ze ervandoor 

ging met Sal de Salamander Bristol. Nu is hij van mij. Als je het slim speelt, kan hij van jou 

zijn!’ 

 ‘Een kat?’ 

 ‘De auto. Ik heb het nu over deze auto.’ 

 Ze reden voorbij de openbare bibliotheek; voorbij Louis Lombardo, de schizofrene 

dikzak, die in het uniform van de job die hij al lang was kwijtgeraakt de planten voor het 

stadhuis stond te snoeien. Hij was Lijpe Lou. Hij wiedde en verzorgde de bloemperkjes, en 

liet soms een ruiker achter op de drempel van bepaalde vrouwen die voor hem echt veel te 

hoog gegrepen waren, ook een keer – zo had Sid op school gehoord – voor de moeder van 

Marley. Elk stukje stedelijk groen nam hij met manische gedrevenheid onder handen en 

dagelijks haastte hij zich van het park naar de perkjes voor de bibliotheek en de school. Hij 



kreeg geen cent uitbetaald, maar naar verluidt kon het gemeentebestuur dankzij zijn arbeid het 

budget voor de plantsoenendienst terugschroeven. 

 ‘Interesseren auto’s je eigenlijk?’ vroeg Bill. 

 ‘Tuurlijk,’ zei Sid, ook al was het niet helemaal waar. Hij was geïnteresseerd in auto’s 

net zoals hij in ‘een carrière’ of ‘het huwelijk’ geïnteresseerd was, op een dag zou hij er – 

misschien, hopelijk – wel aan deelnemen maar voorlopig was het allemaal nog ver van zijn 

bed. 

 ‘Van nul naar honderd in een half uur,’ zei Bill. ‘Elk verzoek om eens flink op te 

trekken dient men schriftelijk in te dienen. Snap je? Deze auto heeft een gebrek aan 

vermogen. Ik zou nog liever een – nee, ik zou liever niks hebben. Dit is de auto die de 

goedkeuring van mijn schoonmoeder wegdroeg, en ik pak wat ik krijgen kan. Als je het slim 

speelt, kan hij van jou zijn. Ik zit in de fase van het loslaten.’ 

 ‘Hij is zo proper,’ hoorde Sid zichzelf zeggen. Hij raakte het raam aan en liet een 

vettige vingerafdruk achter, die hij met de mouw van zijn hemd wegveegde.  

 ‘Proper? Uiteraard. De ziel van de mens weerspiegelt zich in de voorwerpen die hij 

bezit.’ 

 Sid zei, ‘Wat bedoel je met “als ik het slim speel?”’ 

 Bill zweeg, nam toen heel serieus een grote hap adem, zoals een zwemmer net voor hij 

duikt, en zei, ‘Ik ben knopen aan het doorhakken over mijn leven. Misschien ga ik dingen 

beginnen weggeven. Ik kom er niet uit of het beter is om aan niets gehecht te zijn, of om 

dingen te verzamelen, je erachter te verschuilen. Wat je bezit, neemt uiteindelijk bezit van 

jou. Wie heeft dat gezegd? Ik weet het niet meer. Wat denk jij?’ 

 ‘Ik bezit niks,’ zei Sid. 

 Op de plank boven zijn bed prijkte een trofee voor deelname, een zeeschelp zo groot 

als zijn oor en een nog ongeopende, complete set honkbalkaarten uit het jaar van zijn 

geboorte. Ergens in dat doosje dat in krimpfolie gewikkeld was: een maagdelijke Ted 

Williams. 

 Sid zei, ‘Ik bezit niks belangrijks.’ 

 ‘En wil je dat zo houden?’ 

 Dat wilde hij niet. In zijn portefeuille bewaarde hij een briefje met daarop de dingen 

die hij graag zou hebben: cowboyboots, een onyx Fountain pen, een ouderwetse scheerset met 

scheerkwast van everzwijnenhaar, een nieuwe portefeuille. 

 ‘Ik weet nog niet wat ik wil,’ zei Sid. 



 ‘Natuurlijk wel. Wat je wil komt niet met de jaren. Dat is aangeboren. Hoe oud ben je 

nu?’ 

 ‘Zestien.’ 

 ‘Ervaring wordt overschat. Wie heeft dat gezegd?’ 

 ‘Weet ik niet.’ 

 ‘Ik! Net nu! Let je soms niet op?’ 

 Sid lachte, maar om eerlijk te zijn begon hij zich wat ongemakkelijk te voelen. ‘Hier 

naar links.’ 

 ‘Ik ben gescheiden.’ Bil nam de bocht iets te snel. ‘De vrouw krijgt een nieuw leven. 

Ik krijg de auto. Opgeruimd staat netjes.’ 

 ‘Doe je dit al lang?’ 

 ‘Kinderen oppikken? Jij bent de eerste, erewoord.’ 

 ‘Ik bedoel de folie.’ 

 ‘Dat weet ik wel. Lang genoeg. Ik ben al sinds jaar en dag een handelsreiziger. Eerst 

schoenen. Daarna verschillende chemische producten. Dit is een bijbaan.’ Hij haalde een hand 

door zijn perfecte haar. ‘Luister, is het gek als ik zeg dat ik mezelf in jou zie?’ 

 ‘Weet ik niet – een beetje?’ Sid voelde zich net alsof hij in een film zat. De wolken die 

er onwel uitzagen, de nette auto, de kracht van Bills stem, de persoonlijkheid van Bills 

meewerkende haar naast zijn eigen warrige ragebol. Het gaf hem het gevoel alsof er een 

camera in de buurt was. 

 Bill zei, ‘Je ziet eruit als een pientere knul, dat zie ik zo. Je hebt een schrander gezicht. 

Ik kan feilloos iemands gezicht lezen. Daarom mijn vraag: deze stad, hoe ga je ermee om?’ 

 ‘Ermee omgaan hoe?’   

 ‘Dat is wat ik aan jou vraag. Ik kan het mij niet voorstellen om hier op te groeien. Zo 

klein. Zo somber. Twee dagen hier voelt aan als twee weken. Ik probeer uit te zoeken waar ik 

heen wil gaan. Vertel mij waarom ik hier zou moeten blijven. Hou een pleidooi voor déze 

stad. Ik wil van iets overtuigd worden. Overtuig me.’ 

 Sid zei dat hij nooit elders gewoond had en dus geen pleidooi kon houden voor de 

stad. Als de middelbare school er eenmaal opzat, ging hij ervandoor gaan. ‘Maar ’t is zeker 

geen kwaaie plek. Helemaal niet. De mensen zijn aardig.’ 

 ‘Bij aardige mensen. Daar ben je levend begraven.’ 

 ‘Ik snap wat je bedoelt.’ 

 ‘Natuurlijk. Je bent zestien maar geen idioot.’ 

 ‘Hier is het,’ zei Sid. ‘Mijn huis.’ 



 Bill ging aan de kant en stopte. Samen keken ze ernaar: krijtachtige blauwe dakspanen, 

verbleekte vensterluiken, een metalen gieter op het betonnen bordes, een verlepte hortensia. 

 ‘Opnieuw thuis, opnieuw thuis,’ zei Bill, en zuchtte. ‘Ik kan precies zien hoe het 

voelt.’ 

 Sid opende het portier. De lentelucht rook primitief, dierlijk, na de frisse 

pepermuntgeur van de auto. Hij aarzelde even. ‘Hoe weet jij hoe het voelt?’ zei hij, en hij 

bespeurde iets van een defensieve ondertoon. 

 ‘Ik wilde je niet kwetsen, knul.’ 

 ‘Dat deed je niet.’ 

 Maar waarom zou hij zich niet defensief opstellen? Dit was tenslotte zijn thuis. Hij 

was geboren in het bescheiden ziekenhuis van deze stad en was gezond en wel gebleven 

dankzij haar schoolmaaltijden, zebrapaden en bejaarde klaar-overs. De brave leraren van deze 

stad hadden hem zo vaak aangespoord terwijl zijn hand zich de krullen van het schoonschrift 

eigen maakte. Het was voor het warme, metaalachtige water van deze stad dat hij als kleine 

hummel geleerd had om op reusachtige drinkfonteinen te klauteren. 

 Maar op een bepaalde manier zag Sid de stad niet echt zoals ze was, of wel? Een 

buitenstaander, de ongezouten mening van een buitenstaander, daar kon hij nog iets van 

opsteken. 

 ‘Je hebt me niet gekwetst,’ zei hij, met meer kracht nu. 

 Ineens was de voorruit bedekt met mist. 

 ‘Ik heb ondervonden dat de meeste mensen weinig voelen voor de waarheid,’ zei Bill. 

 ‘De waarheid stoort me niet.’ 

 ‘Nee?’ 

 ‘Niet voor zover ik weet.’ 

 ‘Dat is heel goed om weten.’ 

 Sid slikte. ‘En hoe voelt het dan?’ 

 ‘Hoe voelt wat?’ 

 ‘Deze stad.’ 

 ‘Je wil dat weten?’ 

 ‘Ja.’ 

 ‘Het voelt …’ Bill pauzeerde. Het begon heviger te regenen. ‘Het voelt alsof morgen 

niet snel genoeg kan komen. Alsof vandaag een of andere luie lamzak is met zijn voeten op de 

salontafel en zonder enige intentie om ook maar een poot uit te steken. Alsof je met een 



dynamietstaaf in het gezicht van vandaag kon staan zwaaien en het zou nog geen spier 

vertrekken. Lijkt dat er zo’n beetje op?’ 

 Sid zei dat dat er inderdaad wel zo’n beetje op leek, ja. Hij hield de winkeltas tegen 

zijn borst geklemd en stapte uit de auto. Bill knipte de ruitenwissers aan, stak zijn hand 

omhoog en was verdwenen. 

  

De volgende avond rond etenstijd ging de telefoon. Zijn moeder nam op, fronste haar 

wenkbrauwen. Rond etenstijd werd niemand verondersteld te bellen. Ze gingen net aan tafel 

gaan. Er was gedekt voor vijf, verder een mand met zes broodjes, kalfslapjes, erwten en vijf 

glazen melk. Allemaal dronken ze melk, zelfs Sids vader. Dat was de enige eis van zijn 

moeder waar niet aan werd getornd. Sinds vorige week gebruikten ze de roze servetten die 

nog over waren van het verjaardagsfeestje van zijn zus. 

 ‘Voor jou,’ zei zijn moeder tegen Sid. ‘Joan? Ken jij een Joan?’ 

 Sid schudde zijn hoofd. Hij nam de telefoon op in de woonkamer. 

 ‘Spreek ik met Sid?’ 

 ‘Ja, daar spreekt u mee.’ 

 ‘Het verheugt me u te kunnen meedelen dat u de winnaar bent van een levenslange 

voorraad aluminiumfolie.’ 

 ‘Ik? Echt? Meent u dat?’ 

 ‘Ja, jij – echt. Ik meen het.’ Ze leek geïrriteerd. 

 En dan: ‘Wacht even, met wie spreek ik?’ 

 ‘Ik heet Joan.’ 

 ‘Bill …’ 

 ‘Ik ben de secretaresse.’ 

 Hij was teleurgesteld. 

 ‘Heb ik gewonnen?’ zei hij opnieuw. ‘Echt? Super!’ 

 ‘Hoe oud ben je, Sid?’ 

 ‘Zestien … Is dat oké? Ik moet toch geen volwassene zijn om te winnen, of wel? 

 ‘Ik veronderstel van niet.’ 

 ‘Bill heeft me uitgenodigd om mee te doen.’ 

 ‘Mooi zo,’ zei de vrouw met vermoeide stem. ‘Nu niet over je toeren raken, jongen.’ 

 Hij voelde een soort van druk aanzwellen in zijn borst – een zegegevoel. Meer nog dan 

een zege. Het was een triomf – alsof deze onwaarschijnlijke overwinning (die viskom zat 

helemaal vol) de voorbode was van andere, grotere, voornamere overwinningen. 



 ‘Zaterdagochtend zal een vrachtwagen de aluminiumfolie komen afleveren. Ben je dan 

beschikbaar om het in ontvangst te nemen?’ 

 Hij bevestigde en gaf zijn adres. 

 De anderen waren al beginnen eten zonder hem. Hij ging zitten, vouwde zijn servet 

open en deelde het nieuws mee. 

 Zijn zus antwoordde botweg en vol spot, ‘Retegoed, zeg. Wauw.’ 

 ‘Kéí-goed,’ verbeterde zijn moeder. En tegen Sid: ‘Wáár heb je die man ontmoet? En 

hij had een viskom bij zich?’ 

 ‘In Marvin’s. Naast de kassa. De kom zat vol met tickets.’ 

 ‘En de kleine lettertjes?’ zei zijn vader. 

 ‘Geen kleine lettertjes.’ Sid hief zijn borst naar voor. ‘Zaterdag wordt het geleverd.’ 

 ‘Geen kleine lettertjes,’ zei zijn moeder. Ze straalde. ‘Net wat we nodig hebben! Wist 

je dat? Aluminiumfolie staat op mijn boodschappenlijstje!’ 

 De vader van Sid, die bepaalde vloeken in de mond mocht nemen, die ook twee 

broodjes kreeg, zei vervolgens, ‘Dat is verdomme niet slecht, jongen.’ 

 Ricky deed alsof het hem koud liet maar was duidelijk jaloers. Sid werd de afgunst 

van zijn broer gewaar en zei, ‘Ach, een gelukje,’ omdat hij een goede broer was. 

  Zijn moeder liep naar de keuken en kwam terug met een briefje waarop stond: 

taartgerei, afwasmiddel, alufolie, muisjes, tijm. Bovenaan het papier stonden de woorden: 

‘Moeder weet het best,’ alles in hoofdletters, tussen twee bosjes narcissen. De schrijfblok was 

een cadeau van Sid voor haar vorige verjaardag. Met een stomp potlood trok ze een lijn dwars 

door alufolie en duwde het briefje in Sids hand. 

 ‘Hou dat bij,’ zei ze. 

 Hij hield het bij. Hij hield het langer bij dan de meeste spullen die hij bijhield. 

 

Op vrijdagmiddag maakten Sid en zijn broer een muur van de garage vrij. Ze gooiden oude 

tijdschriften weg, vodden en kapot speelgoed, gooiden het beschimmelde hobbelpaard waar 

ze als kinderen op hadden gereden weg, gooiden ook wat halflege blikken motorolie en 

verfpotten weg. Zo werkten ze een paar uur door ter voorbereiding op de komst van 

aluminiumfolie. Zijn moeder bakte ondertussen een lasagne. Sid begreep dat het haar 

bedoeling was om hem na het avondeten in het zonnetje te zetten door de kliekjes te bedekken 

met een vel van zijn buit. 



 Zaterdag arriveerde de bestelwagen, de naam van de regionale producent op zijn 

zijkant. Een man die niet Bill was stapte uit de cabine.  

 ‘Ze zijn er!’ riep Sid. Zijn ouders snelden naar de deur. Alle drie stonden ze op de 

drempel. De bezorger deed enkele stappen op het onkruidachtige gazon. Hij las vanop een 

klembord, ‘Sid … uh … Bom-Wal?’ 

 ‘Bouwm-well,’ zei zijn vader trots, alsof hun naam iets betekende en niet zomaar een 

verbastering vanop Ellis Island was. 

 ‘Ik ben Sid,’ zei Sid. ‘Ik.’ 

 ‘Okidoki,’ zei de man. 

 ‘Het mag naar de garage,’ zei Sid. 

 De bezorger liep naar de bestelwagen, opende de achterkant, klom erin en verscheen 

vervolgens met een kleine kartonnen doos in zijn handen. Deze droeg hij tot aan de deur om 

aan Sid te overhandigen. 

 Er zaten acht rollen in. 

 Meer niet. Een levenslange voorraad. Waarom hadden ze zich een karrenvracht aan 

dozen voorgesteld? Ze voelden zich bespot worden door de vele vuilniszakken op de 

stoeprand, vol met de rommel die ze uit de garage hadden geruimd. 

 De bestelwagen reed weg. Ze stonden nog steeds op de drempel. 

 ‘Goed gedaan, jongen,’ zei zijn moeder, en ze wreef eens door zijn haar. 

  ‘Acht?’ De mond van zijn vader trok samen tot een kringetje. ‘Gierige hufters.’ 

 Zijn moeder keek nors. Doe dat toch niet! Wat zeggen ze? Over het gegeven paard?’ 

Ze keerde zich naar Sid. ‘Dit stond op mijn lijstje,’ bracht ze hem in herinnering.  

 Hij had hen teleurgesteld. Hij voelde zich door Bill bespot. Wás Bill met hem aan het 

spotten? 

 Zijn ouders gingen naar binnen maar Sid bleef op de drempel staan. 

 Nu pas besefte hij dat Bill zijn ticket er met opzet uitgepikt had. Hoe kon het toch dat 

hij dit nu pas besefte? Hoe was het mogelijk dat hij dit niet onmiddellijk had doorzien? 

 Die avond tijdens het eten zag hij glashelder hoe armzalig hun bestaan was. Die zielige 

feestservetten, de kerven in de houten tafel, hun goedkope kleren. Het polyester topje van zijn 

moeder met de stippen die zich zo raar uitrekten over haar rare, grote borsten. Zijn leven lang 

zou hij Reynolds kopen, zoveel was duidelijk. ‘Opeten!’ zei zijn moeder. ‘De eerste die klaar 

is krijgt nog een bord.’ Het enige wat overbleef van de lasagne waren de korstjes aan de rand.  

 



Een paar weken later, toen hij na school naar huis liep, vertraagde de kastanjebruine auto 

naast hem. Het was niets voor Sid om boos te worden, laat staan om boos te blijven, maar 

sinds de levering had hij in gelijke mate gevoelens van boosheid en schaamte gekoesterd. Ja, 

schaamte, want wat scheelde er nu in godsnaam eigenlijk? Wat had hij te klagen? Niks! Maar 

dus toch boosheid. Over die kleine levenslange voorraad. Over zijn vaders teleurstelling. Over 

hoe triest het hem maakte te zien dat zijn vader zo gemakkelijk gesust zou kunnen worden 

door een grote hoeveelheid van wat dan ook. Bill had het expres gedaan. Hij leek, op een 

wezenlijke manier, op een oplichter. 

 Sid was boos vanwege die redenen. Maar ook, als hij eerlijk was tegen zichzelf, omdat 

hij verwacht had dat Bill zou terugkeren. Hij had verwacht dat hij zou bellen om hem te 

feliciteren, zou voorwenden hem daarom te bellen zodat hij meer buitensporige en 

opzwepende dingen kon zeggen. 

 Dus toen Sid Bills auto zag, voelde hij geen boosheid maar een flits van opluchting.  

  Bill rolde zijn raampje naar beneden. 

 ‘Een bakje leut? Ik trakteer.’ 

 ‘Ik drink geen leut,’ zei Sid. 

 In de auto klonk klassieke muziek. Het zuurstokje bengelde nog steeds onder de 

achteruitkijkspiegel. Dat zuurstokje zou er geen minuut hangen als dit Sids auto was. Zijn 

snoeplust was legendarisch. Of misschien was het een ander zuurstokje? Misschien bewaarde 

Bill een zak in het handschoenenkastje en verving het voortdurend. Het zou Sid geruststellen, 

op de een of andere manier, te weten dat Bill ook van snoep hield. 

 Ze reden LeMay Street af, een groene golf tot het einde. 

 ‘Koffie zal je niet in je groei belemmeren, mocht je je daarover zorgen maken,’ zei 

Bill. 

 ‘Ik maak me geen zorgen.’ 

 ‘Oudewijvenpraat. Ik hang al aan de Javaborst sinds mijn – zesde? zevende?’ 

 ‘Ik maak me geen zorgen over mijn groei,’ zei Sid. 

 ‘Je bent lang genoeg,’ Bills stem klonk gespannen, bijna gemeen. ‘Trouwens, ware 

grootte zit vanbinnen.’ 

 ‘Ik hou niet van de smaak.’ 

 ‘Je klinkt als een tiener. “Smaak” is gedoe voor tieners. Van welke smaak hou je dan 

wél?’ 



 ‘Whisky,’ zei Sid, en dit brak de spanning. Bill lachte; Sid lachte. Als een lach onder 

oude vrienden, spontaan en warm, wat hem ineens verontrustte, want waarom zouden ze 

vrienden zijn? 

 ‘Waar wil je heen?’ vroeg Bill. ‘Geen koffie, mij goed. Ik zou je naar een bar 

meenemen maar je bent maar zestien.’ 

 ‘Ik kom van school, ben op weg naar huis.’ 

 ‘Nee, thuis niet hoor. Thuis is vanwaar je vertrekt.’ 

 ‘Mijn moeder verwacht me. Ze maakt lamskoteletten.’ 

 ‘Wat is de hoogste plek van deze stad? Gaan we daar heen?’ 

 De hoogste plek was niet erg hoog, een open plek op een heuvel van waar je de 

gloeilampenfabriek en de speeltuin kon zien. Toen ze er aankwamen, zette Bill de motor af. 

De muziek stopte, wat Sid jammer vond, maar hij vond niet dat hij het recht had om Bill te 

vragen hem terug aan te zetten. 

 ‘Jij hebt mijn ticket eruit gepikt,’ zei Sid. 

 ‘Zo, en waarom zou ik dat doen?’ Bill opende het handschoenenkastje. Geen 

zuurstokjes maar wel een zilveren heupflesje. Hij draaide de dop eraf, nam een flinke teug en 

bood Sid het flesje aan. 

 Sid aarzelde. 

 ‘Drinken jij en je vrienden nooit in de auto?’ 

  Veel vrienden had hij niet. Enkel Chip en Lilo, soms Joshua, en ze dronken Kool-Aid 

limonade en speelden Stratego in Lilo’s kelder. Dronken werden ze alleen maar van de 

vochtige, van wasgoed doordrongen kelderlucht en af en toe een glimp van de decolleté en 

kuiten van Lilo’s ma wanneer ze de trappen af sjokte, op de ene heup een wasmand, op de 

andere een peuter.  

 Sid zei, ‘We hebben geen auto.’ 

 ‘Wil je er een?’ 

 ‘Wie niet?’ 

 ‘Drink,’ zei Bill tegen hem. 

 Sid nam het flesje aan. Hij dronk. 

 ‘Je hebt eerlijk gewonnen,’ zei Bill. ‘Dat moet je aanvaarden, jongeman. Je bent 

uitverkoren, en daarmee uit. Kan je dat aanvaarden?’ 

 Uitverkoren! Het woord prikte hem, prikkelde hem, en voelde zodoende net als de 

whisky die naar beneden gleed. Voor de rest van zijn leven zou hij telkens als hij een slok 



whisky nam denken dat er maar één woord het gevoel beschreef – het gevoel belichaamde – 

en dat woord was ‘uitverkoren’. 

 ‘Ik weet dat je het mijne eruit hebt gepikt,’ zei Sid. 

 ‘Dat is niet beleefd, jongen. Een volwassene tegenspreken.’ 

 ‘Oké, Ik heb eerlijk gewonnen.’ 

 ‘Zo is het.’ 

 Nieuwe bladeren aan de bomen, een wijd open hemel. Beneden op de speeltuin 

bestormden groepen kinderen de schommels. Hun wild weggegooide jassen omrandden de 

zone. 

 Het haar van Bill was perfect. Hoe kreeg hij zijn haar zo perfect? Sid voelde de drang 

te vragen welke soort pommade hij gebruikte, hoe hij zijn tanden zo wit kreeg. Bill kwam van 

een universum waar mannen op de hoogte waren van deze dingen. Sid was er 

negenennegentig komma negen procent zeker van dat hij zou falen dit universum ooit te 

vinden, omdat het niet meer bestond of omdat hij onderweg zou verdwalen – en misschien, 

hoogstwaarschijnlijk, de twee. Zijn vader had het nooit gevonden. Met drie vlotte halen van 

de tondeuse was het futloze, dunne haar van zijn vader getemd. Zijn vader kon nooit op de 

hoogte zijn van hoe Bond zijn martini drinkt. 

 ‘Ik denk eraan mijn bezittingen weg te schenken,’ zei Bill. Hij sloeg het flesje nog 

eens achterover, slikte en duwde een ademstoot door zijn opeengeklemde tanden. ‘Laat ons 

even aannemen dat ik jou een paar zilveren manchetknopen cadeau wil doen. Wat zou je 

daarvan zeggen?’ 

 ‘Dat zou ik niet kunnen aanvaarden.’ 

 ‘Je goede manieren gaan je nog eens de das omdoen.’ 

 Sid nam nog een slok. Uitverkoren. Uitverkoren. Beneden verzamelden de kinderen 

voor een potje touwtrekken. 

 ‘Als ik je een hemd met Franse manchetten en zilveren manchetknopen gaf, zou je het 

dan dragen? Zou je het lef hebben om zo naar school te gaan? Ik weet hoe een knul van jouw 

leeftijd zich kleedt. Zelfrespect bestaat niet meer. Zou je een kostuum dragen als ik je een 

kostuum gaf?’ 

 Sid besloot om zijn goede manieren aan de kant te schuiven en recht voor zijn raap te 

zijn, het nieuwe van het moment en hun nieuwe hoogte gaven hem de toestemming. 

 Hij zei, ‘Ik zou nooit in een kostuum naar school gaan.’ 

 Hij schaamde zich dan wel over hoe haveloos hij er volgens Bill moest uitzien, in zijn 

sweater en voddige jeans, maar op school opdagen in kostuum en met manchetknopen zou 



nog erger zijn dan de dood. Hij dacht aan Marley. Haar hele alfabetlichaam. Ze zou hem 

uitlachen. 

 ‘Ze zouden me uitlachen.’ 

 ‘En?’ 

 ‘En dat is niet het soort aandacht dat ik zoek.’ 

 ‘Ken je dan een betere soort?’ 

 ‘Natuurlijk.’ 

 Alan Desmarais, voorzitter van de studentenraad gedurende de laatste drie jaar. Dichte 

drommen meisjes trokken hem de kantine in. Hij had de grootste adamsappel van iedereen op 

Monroe High, leraren inbegrepen. Eén keer had hij naar Sid geknipoogd toen ze elkaar in de 

hal kruisten. Neerbuigende, protserige patser. Door het soort aandacht dat Alan kreeg en de 

macht die het hem verschafte, kon hij je beschimpen met een eenvoudige knipoog. 

 Maar er kon je ook een ergere soort aandacht te beurt vallen. Dat wist Sid. Zoals 

Ricky’s afwijking, zijn klauwhand die hij als een kommetje tegen zijn zij drukte alsof hij er 

een vogeltje in verborgen hield. Doe een want over die poot! Want over die poot! In de 

basisschool was dit voor een bepaalde periode het vaste spreekkoor op de speelplaats geweest. 

En zelfs toen had Sid, die twee jaar ouder was, niet de ballen om hen een knal voor hun kop te 

geven – Oliver en Max en die debiel van een Susan Kipper met haar borsten die groter waren 

dan haar brein, zelfs al in groep zeven. Als iemand begrip had moeten opbrengen voor 

afwijkingen was zij het toch. Hij kon helemaal niks doen, alleen maar afwachten, een 

onbeholpen, domme jongen, alles wat een president niet was. Waar was zijn boosheid? Waar! 

 ‘Ik probeer de gulden middenweg te kiezen,’ zei Sid uiteindelijk. ‘Op te gaan in de 

menigte.’ 

 ‘Het podium moet je opgaan, man. Als je je door angst laat leiden kom je nergens. Je 

draagt toch een kostuum als je daar zin in hebt. Of op zijn minst manchetknopen.’ 

 Bill sprak met wijze stem. Hij wist dingen. Het idee van Bills manchetknopen in zijn 

hand te houden – zich gewoon nog maar in te beelden hoe licht ze zouden voelen in zijn 

handpalm – vulde hem met een verlangen om zich boven zijn jongensjaren te verheffen, en 

wel nu meteen. 

 Zijn gedachten lezend zei Bill, ‘Je bent een speciale knul, Sid.’ 

 En toen maakte hij zijn autogordel los. Sid voelde een verandering in de lucht. Een 

spanning. Hij had het nog nooit in zijn leven meegemaakt, hij was nog nooit eerder gekust 

geweest, en toch voelde hij met zekerheid: hij gaat me kussen. Bill gaat me kussen. Bill gaat 

me kussen. 



 Bill bewoog niet. 

 Sids lichaam beefde. Een rillerige kalmte die van diep vanbinnen kwam, zoals 

wanneer zijn moeder haar lange nagels over zijn nek liet glijden nadat ze zonder succes zijn 

haar had proberen te bedwingen. Hij bleef roerloos zitten, wachtte af, maar Bill kuste hem 

niet. In plaats daarvan zei Bill, ‘Wij zijn op zoek naar de ideale vrouw, jij en ik. Maar ze 

bestaat niet. En als ze wel bestaat, houdt ze zich goed schuil. Ondertussen maken wij er het 

beste van. Ik wil je wat boekensteunen geven. Gemaakt uit amber. Ze liggen in de kofferbak. 

Doe me eraan denken dat ik ze aan jou geef. Beloof je me het niet te vergeten?’ 

 Sid zei, ‘Ik heb geen boekensteunen nodig.’ 

 ‘Maar later wel. Je zal een kamer vol met boeken hebben.’ 

 Het rillerige gevoel verdampte. Hij voelde zich ongelooflijk dom. Hoe kwam hij erbij 

dat deze man hem zou willen kussen? Wat voor een halvegare was hij? Het woord 

‘homoseksueel’ sputterde even als een vlammetje in zijn hersenen en doofde toen genadig uit. 

 ‘De levenslange voorraad was maar acht rollen,’ zei Sid. 

 Bill gaf een diepe zucht. ‘Zeg eens jongen, ooit van de mond van het gegeven paard 

gehoord?’ 

 ‘Ja.’ 

 ‘Je mag al blij zijn als je aan vijf geraakt voor de man met de zeis komt, volgens 

studies.’ 

 Bill gespte zijn gordel opnieuw vast. Hij startte de auto. De muziek begon opnieuw te 

spelen. 

 Op weg naar huis reden ze voorbij de Sweets-N-Freeze, voorbij Lijpe Lou die 

rondtolde tussen de rozen en voorbij een groepje sjofel geklede jongens die op straat aan het 

honkballen waren. Ze reden vele moeders die kinderwagens voortduwden voorbij. 

 Toen ze voor Sids huis stopten, zei Bill, ‘Misschien word je wel op een dag wakker en 

zie je deze auto op je oprit staan. Ik zal ervandoor zijn. De sleutels zullen op het contact 

zitten. Wie weet wanneer. Misschien al gauw. Ga je het in de gaten houden?’ 

 De gloed van het late zonlicht viel op Bills jukbeenderen. Hij was knap, zoals mannen 

in tijdschriften dat waren. Maar op de rand van. Op de rand van wat? Welke rand? Hij was 

niet gevaarlijk – dat begreep Sid nu wel – maar in gevaar. Hij was de weg kwijt. 

 ‘Ga je het in de gaten houden?’ vroeg Bill opnieuw, met een bedroefde ondertoon in 

zijn stem. 

 Sid wist niet wat te zeggen. Wat als de auto plots op de oprit verscheen? Zou hij er dan 

instappen? Zou hij wegrijden? Kon hij dat? Was er ergens een ideaal meisje zich schuil aan 



het houden? Er was niks waar hij hard genoeg in geloofde, alleen maar in twijfelen en 

wachten – alleen in die twee dingen en wel voor honderd en tien procent, en dat waren net de 

twee vreselijkste dingen ter wereld. 

 Binnen was zijn moeder lamskoteletten aan het maken. Haar legendarische 

lamskoteletten, zoals ze zelf altijd zei. Wat eten we vanavond, ma? Legendarische 

lamskoteletten. Hij voelde zo veel medelijden voor haar, zo veel dankbaarheid voor haar. Hij 

onderdrukte de impuls om Bill mee aan tafel uit te nodigen. In plaats daarvan zei hij, ‘Ik ga 

het in de gaten houden.’ 

 Bill knikte. Het was tijd om te gaan. 

 ‘Het spijt me van de folie, knul.’ Hij leek het te menen. ‘Ik zag het ook liever anders. 

De prijzen die we krijgen zijn ook de prijzen die ons toekomen, dat is wat ik zo onderhand 

gaan geloven ben. Jij gaat nog vele prijzen winnen in je leven, zowel grote als kleine. Voor 

mij is het voorbij, maar voor jou niet, dat garandeer ik je.’ 

 Sid ging het in de gaten houden. Hij zou elke dag opstaan en kijken of de auto niet op 

de oprit stond. Nog voor het plassen, voor hij zijn tanden poetste, eerst, zou hij naar buiten 

kijken. 

 Sid keek naar beneden en zag dat zijn hand werd aangeraakt door de hand van Bill. De 

lange, koele vingers van Bill rustten lichtjes op de zijne. Er overviel hem een kalme, 

waakzame nieuwsgierigheid. Zijn onmiddellijke reactie was om zich niet te verroeren, 

doodstil te blijven, zoals wanneer er een lieveheersbeestje op je hand landt. Of nee, geen 

lieveheersbeestje, maar iets merkwaardigers. Een lichtgevende kever, een insect waarvan je 

nooit zou geloven dat het net als jij in die grijze, godverlaten hoek van het universum woonde. 

Maar toch is het zo. Het wil je iets tonen. Blijf stil en verroer geen vin. Het had om het even 

waar kunnen landen, op om het even wat. Het woord hiervoor is geluk. 


