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The Natashas 

Yelena Moskovich 

 

I  

Ze heet Natasja 
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De kamer lijkt op een doos, zonder ramen, zonder meubilair. Op de vloer liggen dekens als 

strandlakens naast elkaar. Sommige zijn netjes tot een rechthoek gevouwen. Andere blijven 

op een hoopje liggen als uitgespuwde kauwgum. Een meisje zit op haar deken in een T-shirt 

en slipje met haar armen over haar knieën gekruist. Ze heet Natasja. Ze is vijftien. 

 Een ander meisje leunt tegen de muur en rookt. Ze ademt uit en blaast de rook naar 

de muur alsof er een open raam is. De rook spat uiteen als waterverf, dwarrelt dan terug in 

haar gezicht. Kruipt in haar gekortwiekte blonde haren en nestelt zich op haar hoofdhuid. Er 

hangt een waas voor haar ogen. Ze knijpt ze halfdicht en rookt. Ze heet Natasja. Wat een 

toeval. Maar ze is ouder dan het andere meisje. Bijna twintig. Misschien. 

 Naast haar zijn twee meisjes aan het kletsen. Koetjes en kalfjes. De kleinste heeft een 

plat gezicht. Haar leeftijd, moeilijk te zeggen – ofwel te jong, ofwel te oud. Sommige meisjes 

worden gewoon zo – in het zachte avondlicht is ze je engel, maar in een helverlichte wc wil 

je vragen waar haar dochter is gebleven. Hoe ze heten? Ongelooflijk: Natasja en Natasja. 

 De ene die in haar slipje op de grond zit, heeft ogen waarin niemand lijkt te wonen. 

Een roodharig meisje loopt voorbij en tikt haar op de schouder. ‘Rug recht, hoofd omhoog,’ 

zegt ze. 

 Het haar van de rooie is droog als twijngaren, maar ze heeft volle lippen en een neus 

als een druppel melk. Een streling voor het oog, vooral voor mensen die naar een vrouw 

willen kijken, maar graag een meisje zien. Hoe oud ben je, schatje? ‘O, je weet wel, 

snoeppapiertjes, haarstrikjes, wat ben je een dotje.’ Vind je dat een goede leeftijd? Hoe heet 

je, schatje? De ogen van het meisje schieten omhoog. ‘Natasja,’ zegt ze alsof ze een 

werkzame stof opleest van een bijsluiter. Vind je dat een goede naam? 

 De zittende Natasja recht haar rug niet zoals de rooie haar aanraadde. De roodharige 

Natasja zegt, ‘Bloemen die niet naar de zon reiken, worden platgetrapt,’ en wurmt zich langs 
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de zittende Natasja. Ze heeft nog geen drie stappen gezet wanneer een slungelig meisje voor 

haar opduikt.  

 ‘Ik ben een zonnebloem.’ Haar haren zijn vet. Haar hals is lang. 

 ‘Rot op, zonnebloem,’ bijt de rooie haar toe en even snel als ze is opgedoken, buigt 

de zonnebloem weer naar de muur. 

 De zonnebloem is zesentwintig jaar. Eerst hield ze bij hoog en laag vol dat ze uit 

Moldavië kwam, maar we weten allemaal dat Moldavië niet zulke lange meisjes voortbrengt. 

Dat was toen de Natasja-tegen-de-muur lang, blond haar had in plaats van dat gekortwiekte 

vogelnest, en niet kon ophouden over de witte roos. Het oude liedje: het mistige stadje, de 

galante vreemdeling, de bushalte, witte tanden, witte auto … en de witte roos. Van alle 

meisjes op haar school koos hij haar, gaf haar het gevoel dat ze de enige was. Dat was jaren 

geleden. Nu blijft ze bij haar muur, ze rookt en zwijgt. Ze begint niet eens meer over de witte 

roos. Nou ja, met haar verknipte haar en vaal gezicht is herrie schoppen zinloos. Maar goed 

ook, want niets is erger dan een Natasja die herrie schopt. 
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Trouwens, Zonnebloem heet niet echt Zonnebloem. Ze heet Natasja. Soms kent het leven 

maar één akkoord … 
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Aan de andere kant van de kamer zit een meisje op haar hand te blazen, nagel per nagel. Op 

haar oogleden ligt een laagje babyblauwe oogschaduw, als stof op antieke meubels. Ze 

blaast op haar vingertoppen. Ze knippert. Babyblauw stof zweeft rond haar ogen. 
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Een andere Natasja tast haar deken af op zoek naar haar dagboek. Zo veel manieren waarop 

je je lelijk kunt voelen … Ik zou een lijstje moeten maken! 

 Ze stopt de plastic balpen in haar mond en bijt erop. 

 ‘Zoek een bultje op je huid’, mompelt ze. 

 Pulk het voorzichtig open, krabbelt ze. 

 ‘Laat nu alle stemmen binnen’, besluit ze. 
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 Ze kijkt op van haar dagboek en kauwt op haar pen alsof ze tandjes aan het krijgen is. 

Ze ziet een flits voor haar ogen. Ze neemt de balpen uit haar mond en houdt het 

opengeslagen dagboek dichter bij haar gezicht. 

 Luister, luister, luister … noteert ze stiekem. 

 Ze kijkt op en dan rond; ze houdt het dagboek dicht bij haar kin. Haar balpen 

beweegt over het papier terwijl haar hoofd naar haar omgeving knikt. 

 Ze schrijft in een serie van streken, alsof ze een landschap schetst: Je bent helemaal 

niets waard. 
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Het andere meisje blaast op haar nagels op het ritme van de bewegende pen. De glanzende 

kleur op elke vingernagel is Mercedes Rood. We weten allemaal waarom ze alleen die 

nagellak gebruikt. Het is de kleur van de auto, die ene dag, toen het portier openzwaaide en 

ze het gevoel kreeg dat er op de hele wereld niemand, niemand, niemand was zoals zij. De 

man achter het stuur had zo’n open glimlach. Ze had geen tv, maar ze was zeker dat hij erop 

kwam, en dan net zo glimlachte. Ze wilde ook op die tv komen. Hij zou haar wang kunnen 

kussen. Hij zou haar hand kunnen kussen. Al zijn kussen zouden haar lippen en nagels even 

diep doen kleuren als zijn auto. Toen ze haar moeder over de vreemdeling en zijn voorstel 

vertelde, hief haar moeder haar handen schuddend ten hemel. Je loopt met je hoofd in de 

wolken, meid! Zo’n man laat jou nooit in zo’n mooie wagen stappen! 

 Op de dag dat ze met hem vertrok, vroeg ze of het dak open mocht als ze door de 

stad reden. Met een volmaakt geometrische glimlach zei hij: Voor jou is niets te veel. Haar 

kleine tas met een rits lag op de achterbank. Samen reden ze door de straten van haar jeugd 

terwijl iedereen waar ze mee was opgegroeid zich naar buiten haastte en wees en giechelde 

en aan elkaars kleren trok. Als er ook maar iemand een camera had in dit stomme gat, zou er 

nu iemand een foto van me nemen! dacht ze bij zichzelf en ze glimlachte, wuifde sierlijk met 

haar vingertoppen en haalde haar vingers als een filmster door haar haren. 

 Toen ze voorbij haar eigen huis reed, kwam haar moeder naar buiten met haar 

jongere zusje en broers. Ze staarden haar allemaal aan met open mond. De wielen van de 

auto rolden zachtjes over de laag grind op de onverharde weg. Ze ving haar moeders blik. 

Met het meest verfijnde gebaar dat ze kon bedenken, wierp ze enkele haarlokken over haar 

schouder. 
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 Nog nooit in haar hele leven had ze haar moeder zo zien glimmen van trots. Ze was 

zo diep geraakt dat ze helemaal vergat Wat heb ik je gezegd? te roepen, zoals ze van plan 

was geweest. 

 Mercedes Rood is nu haar kleur. Misschien was dat altijd al zo. Hoe ze heet? 

Luister, luister… Luister naar de adem van dit meisje, die uit haar mond neerdwarrelt op die 

glanzende vingertoppen. 
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 ‘Staar naar een haartje op je dij’, mompelt ze. 

 ‘Probeer door je oog naar buiten te kruipen’, krabbelt ze. 

 Haar tanden bijten op de pen tot het plastic begint in te deuken. 
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In deze kamer die lijkt op een doos, zonder ramen, heten alle meisjes Natasja.  

 

II 

 Béatrice 
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Béatrice’ kamer was afgescheiden van de rest van het huis. De kamer sprong uit het dak naar 

voren, wat voor vogels verwarrend was, omdat het leek alsof Béatrice in een bovenmaatse 

volière gevangen zat. 

 Béatrice woonde op haar negenentwintigste nog bij haar ouders, net buiten Parijs, 

aan de zuidoostelijke rand van de stad. Haar zus Emmanuelle, die een jaar jonger was, 

woonde er ook. Emmanuelle had een vast vriendje en was net haar eindstage als 

verpleegkundige aan het afronden. Béatrice had geen vriendje en trad als jazz-zangeres op in 

kleine bars. Beide zussen vulden op hun eigen manier hun dagen, in afwachting van het 

moment dat hun leven zich zou losrukken en ze het in eigen handen konden nemen.  

 Hun vader had een eigen zaak waar hij oosterse tapijten en vloerbedekking verkocht 

aan klanten met een voorliefde voor luxe en het Verre Oosten. Hij had twee winkels in Parijs, 

een in Saint-Germain en een in Montmartre. Haar moeder was binnenhuisarchitect van 

beroep, maar ze was gestopt met werken om de kinderen groot te brengen. Ze wendde haar 
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gave voor het ontwerpen van interieurs nu aan bij de gestileerde opvoeding van haar 

dochters, die met zorg werden afgestemd op het huis. Toen haar dochters eenmaal 

volwassen waren, was ze aan dit soort werk zo gewend geraakt dat ze het huis bleef 

onderhouden alsof ze een derde kind grootbracht – haar oogappel. 
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 Zowel moeder als vader hadden Béatrice’ stem al vroeg opgemerkt, toen ze nog een kamer 

deelde met haar zus en met haar geborstelde engelenharen door het huis liep terwijl ze 

Céline Dion zong en tot hun verrassing elke noot kon bereiken. Aan het einde van de lagere 

school ontdekte Béatrice Mariah Carey en ze bracht haar vrije tijd door met het onder de 

knie krijgen van de octaafsprongen en zinnenprikkelende akkoorden. 

 Wanneer Béatrice thuis zong, nam haar moeder haar mee door de kamers alsof ze 

een geur verspreidde. Haar vader echter had een idee. Hij vroeg zijn engel om naast hem te 

komen zitten wanneer hij naar zijn favoriete radiozender luisterde, Smooth Jazz. 

 ‘Luister … luister …’, zei haar vader samenzweerderig. Béatrice luisterde. 

 ‘Denk je dat je zo kunt zingen …’ 

 ‘Hoe?’ vroeg Béatrice. 

 ‘Zoals de vrouw op de radio’, zei hij, doelend op Lena Horne die Stormy Weather 

zong. 

 ‘Kweenie.’ Béatrice haalde haar schouders op. 

 ‘Probeer het eens, engel …’ 

 Haar vader zweeg en probeerde zijn opwinding te beheersen. 

 Béatrice keek naar hem op. ‘Oké …’ zei ze behoedzaam. 

Béatrice opende langzaam haar mond. Het geluid won aan kracht. Haar vaders ogen 

begonnen te twinkelen. 
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In het begin probeerde Béatrice gewoon de klassiekers te imiteren, Nina Simone, Billie 

Holiday, Etta James, Peggy Lee … Maar later vond ze stap voor stap haar eigen swing, 

stemkleur en bezieling. 
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 Toen het tijd was om naar de middelbare school te gaan, schreef Béatrice’ vader haar 

in op een particuliere muziekopleiding. Haar moeder droeg bij door de opslagruimte op 

zolder herin te richten als slaapkamer voor Béatrice zodat ze ongestoord kon zingen. 
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Vanuit die opslagruimte leidde een steile, smalle trap van blank hout naar beneden, naar de 

tweede verdieping van het huis. Het was duidelijk dat die geschilderd moest worden. Haar 

moeder koos de kleur, een bleek, melkachtig groen – het paste goed bij het eiwitte en 

duifgrijze kleurenpalet van de gang. Ze vond het belangrijk dat kleuren niet met elkaar 

vloekten. 

 Haar vader wrikte de deksels van twee verfblikken los, een voor zichzelf en een voor 

Béatrice, en samen brachten ze een zondagochtend door met het verven van de trap. 

Béatrice begon met korte, stevige streken alsof ze de teennagels van een olifant aan het 

lakken was. Haar vader was zwierig met zijn kwast in de weer en bette af en toe Béatrice’ 

elleboog met de verf, wat Béatrice deed fronsen, dan glimlachen, dan fronsen. 

 Béatrice was zo gefixeerd op de manier waarop haar kwast de verf over het hout 

uitsmeerde, dat haar vader soms voorzichtig naar voren leunde en even tegen haar neus 

blies. 

 ‘Als je zo stil blijft zitten, kan ik het verschil niet meer zien tussen jou en de trap en 

dan schilder ik jullie allebei.’ 

 Toen de trap twee verflagen had gekregen, hield haar vader bij hoog en laag vol dat 

driemaal scheepsrecht was, of dat je met verf beter het zekere voor het onzekere kon 

nemen, dus gingen ze op maandagavond ook zitten om een laatste laag aan te brengen. 

 Uiteindelijk leek de trap dikker in de verf te zitten dan hij kon hebben. De trap 

glansde ervan, een melkachtig appelgroen. 

 ‘Je hebt de verf veel te dik aangebracht!’ riep haar moeder uit en keek met 

opeengeperste lippen achterom naar haar echtgenoot. Hij keek de andere kant op. In zijn 

stilte sprak Béatrice, ze zei dat het goed was zo, dat ze het niet erg vond dat de trap glansde 

en dat ze het zo zelfs mooier vond. 

 Met een vleugje trots hief haar vader zijn hand op en legde hem op de schouder van 

Béatrice. Ze draaide haar hoofd en keek hem aan. Hij keek haar in de ogen en zag een 

duinlandschap. 
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De wind beukte tegen de bomen. Binnen liep Béatrice net de trap op. Haar moeder zette de 

wasmand neer en liep de gang in. Ze zag haar dochter opstijgen, trede voor trede. Terwijl 

haar ogen over haar dochters rug gleden, dacht ze dat ze Béatrice zag slippen. Ze zag voor 

zich hoe haar dochters lichaam als een spartelende vis van de ene op de andere trede 

smakte. Haar mond viel open en alle lucht in het huis stroomde naar binnen. 

 Béatrice hoorde haar naar adem snakken en draaide haar hoofd. Ze was zich er niet 

van bewust geweest dat ze bekeken werd. In die draaibeweging stotterde haar voet. 

Béatrice’ armen vlogen de lucht in en grepen wanhopig in het ijle. Haar benen klapten 

dubbel en ze stuiterde op haar staartbeen de trap af. 
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Bij het verlaten van het ziekenhuis had de arts tegen Béatrice gezegd dat ze van geluk mocht 

spreken, er was geen ernstige schade. Ze had alleen haar maagdenvlies gescheurd. 

 Emmanuelle knuffelde haar zus heel voorzichtig, ging zelfs bij haar in bed liggen en 

reeg sussende vragen aan elkaar. Béatrice legde uit dat het niet zo erg was en dat het alleen 

betekende dat ze geen maagd meer was. Haar zus had die leeftijd waarop je woordenschat 

zich in binaire paren ontwikkelt om begrippen die nog ver van je bed staan te kunnen 

bevatten. Emmanuelle kroop dichter bij haar zus en vroeg met zachte stem: ‘Ben je dan nu 

een hoer … ?’ 

 Die avond kwam hun vader thuis met schuurpapier. Zijn vrouw vertelde hem 

herhaaldelijk en met klem over de trap waarop hun dochter bijna haar nek had gebroken. Hij 

keek naar de wasachtige treden. Ze waren inderdaad even glad als de gil die uit zijn engeltje 

ontsnapt moest zijn toen ze viel. 

 ‘Besef je dan niet,’ herhaalde zijn vrouw, ‘dat je haar bijna voor het leven kreupel 

hebt gemaakt!’ 

 Haar vader perste zijn lippen op elkaar tot zijn ogen van piepschuim leken. Hij sprak 

zachtjes. ‘… Haar nek is in orde …’ 

 Zijn vrouw rolde met haar ogen en verliet de kamer. Eenmaal alleen, ontspande hij 

zijn lippen en zijn ogen begonnen te tranen. 
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 Terwijl Béatrice insluimerde, wreef hij het korrelige papier hard over het gladde vlak 

en schuurde toegewijd elke trede. Béatrice droomde dat ze op heet zand één voor één 

stenen in een cirkel legde. Emmanuelle droomde dat Béatrice overleden was en dat het hele 

gezin samen op de bank televisie moest kijken met haar dode lichaam op schoot. 

 

7 

Toen Béatrice in de puberteit kwam, voerde haar vader twee veranderingen door: hij hield 

op met haar zijn engel te noemen en hij begon vragen te stellen over de jongens in haar klas. 

Toen het gezicht en het lichaam van Béatrice verleidelijke vormen begonnen aan te nemen, 

kreeg ze thuis een nieuwe naam. Miss Monroe. Niemand kan zich herinneren of het haar 

moeder of haar vader was die ermee begon. De naam sloeg aan en kreeg variaties, Miss 

Marilyn, Miss M … Emmanuelle was de enige die haar zus ‘B’ bleef noemen. 

 Op een dag liet haar zus zich echter een variatie ontvallen. Miss Playboy. Ze zweerde 

dat ze het van enkele jongens op school had gehoord. Béatrice trok Emmanuelle naar zich 

toe en drong aan, ‘WIE is Miss Playboy … !’ 

 Emmanuelle beet schaapachtig op haar lip. 

 ‘Jíj, B …’ 

 Béatrice zette zich schrap om haar zus een klap in het gezicht te geven, maar nog 

voor ze haar hand kon opheffen, drukte Emmanuelle zich al tegen haar aan, knuffelde haar 

stevig en fluisterde een zachte miauw. 
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Dat was veertien jaar geleden. Nu was Béatrice negenentwintig. 

 Het was ochtend. Een witte septemberlucht. De takken voor het raam van Béatrice 

waren al bijna helemaal kaal. Waar normaal bladeren zaten, was nu een vogel 

neergestreken. Béatrice opende haar ogen. Ze liet haar hand onder het beddengoed naar 

haar buik glijden. Ze bewoog haar hand onder haar pyjamatopje tot aan haar borst, die 

voluptueus boven op haar ribbenkast lag. Ze liet haar vingers traag haar borst op klimmen 

zoals voeten door een moeras waden, en streek toen met haar vingertop over het topje van 

haar doorschijnende tepel. Dit waren het soort borsten waardoor mannen hun kaken op 

elkaar klemden als ze naar haar keken. 
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 Ze trok haar hand terug vanonder het dekbed en raakte haar slaap aan. Haar vingers 

beefden, zodat een siddering over haar hoofdhuid liep. Ze ademde diep in. Op de weg naar 

beneden bleef er een beetje lucht hangen als wol aan een nagel. Ze zoog nog een teug lucht 

binnen, maar haar adem bleef weer haken. 

 Ze ademde diep in door haar neus en keek naar het donkere, schilferende hout van 

de takken buiten haar raam. Haar oog bleef rusten op de neergestreken vogel die nog steeds 

op de tak zat. Zijn ingetrokken kop lag op zijn borst, met de snavel naar beneden; zijn starre, 

marmeren oog was op haar gericht. De wind stak op en deed de tak zwiepen. De tak zwiepte 

en deed de vogel schommelen. De vogel klampte zich steviger vast aan de tak, maar zijn blik 

bleef onveranderd. Béatrice voelde een schilfering in haar keel. Het joeg een kriebel door 

haar lijf en haar gezicht vertrok, niet in staat te hoesten of te niezen. 

  

 

 


