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Stormtij 

De nieuwe asfaltweg kruipt langs ons huis, de zomer nadat mijn zus ons mams heeft 

begraven bij de schutting in de achtertuin, met haar hoofd voorbij de latten zodat haar 

voeten niet in de bonen lagen. Toen ze doodging was het nog de stormachtige helft van 

maart en het is midden juli nu de weg langsdobbert, een rivier van stinkende teer die 

zich een weg baant door de uiterwaarden en het struikgewas. We kijken er een week 

naar, eerst vanaf het dak en daarna van tussen de bonen; Zora en ik turen door onze 

samengeknepen vingers naar de zwarte streep en tellen hoeveel duimen we nodig 

hebben om de ruimte tussen de weg en ons mams te overbruggen. 

  Zora is een neuslengte kleiner dan ik, maar ze heeft betere ogen en als ze op 

haar tenen gaat staan, kan ze mannen zien, terwijl ik niets anders zie dan een donkere 

streep, als een laag slib onder aan mijn ogen. Zora zegt dat de mannen met een stalen 

deegrol een truck volgden en dat ze de plooien gladstreken die hij achterliet. Zij was die 

weg afgegaan toen het nog een zandpad was, vol kuilen en half zo breed. Ze had hem 

helemaal gevolgd tot aan St. Louis, of ze had de weg gevolgd die leidde naar de weg 

die erin overging, en ze wist alles over de plekken waar ze eindigen. 

  Voor mij zijn wegen als de touwtjes van een spelletje kop-en-schotel, steeds 

verstrengeld, elkaar kruisend, tot ze weer in een knoop opgaan, maar Zora weet altijd 

het einde te vinden. Zij slaapt nu in het bed van ons mams, met het geld in een koffieblik 

eronder verstopt, en toen ik haar graf niet diep genoeg kon graven vanwege het 

grondwaterpeil, liep zij naar de stad en belde de neven in Des Moines om te vragen of 

die het kwamen doen. 

De wegwerkers zien eruit alsof ze niet van hier komen, maar van het eind van zo’n weg 

waar Zora geweest is, met hun blaren als roze bobbels op hun rug en handen. Ze komen 

naar het huis op de dag dat de stank van teer elke hoekje als muskus heeft gevuld en ik 

de overgebleven ruimte tussen hun weg en ons mams nauwelijks nog kan vastknijpen. 

Er zit er één bij die zichzelf W.E. noemt en die zijn benen heel hoog optilt als hij loopt, 

alsof hij peddelt, maar dan zonder fiets. Hij kijkt me nooit rechtstreeks aan, niet door de 

hordeur en ook niet wanneer ik de peuter oppak en bij ze op de veranda ga staan. De 
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man die zich voorstelt als 'Zane, Miss’ is jonger en zijn haar lijkt op de rug van een kat, 

helemaal gladgestreken met spuug. Hij kijkt me aan, terwijl ik Cal van de ene heup op 

de andere til, en hij trekt zijn mondhoeken op dezelfde manier omhoog als hij rokjes 

optilt. 

'Wist u dat er een lijk onder onze weg ligt?' vraagt hij. 

  Al een week lang had ik over deze dag nagedacht, terwijl ik stil in bed lag met 

het warme gewicht van aarde over me heen, en ik stelde me voor dat wielen altijd maar 

sporen achterlieten in mijn hoofd. Zora was breeduit op mams bed gaan liggen met  haar 

handen gevouwen als de krul van een viool en zei dat ze ook graag onder een weg 

begraven zou willen worden. Het zou zijn alsof ze ergens heen was gegaan en het 

daadwerkelijk zo gebleven was. Zora was altijd al benieuwd naar het moment van 

verdwijnen, het haarscheurtje waar onze vader en broer doorheen geglipt waren zoals 

het onze moeder nooit was gelukt. Ze had vrede met de onpeilbare diepten die door hun 

afwezigheid achterbleven, met haar bijziende blik op de wereld, en de neven die met luid 

gerammel vanuit Iowa hierheen waren gekomen om haar te begraven hadden we nog 

nooit gezien. De ene had een baard die al flink grijs werd en praatte over haar alsof ze 

een kind was. De andere twee hadden zware, lome ledematen en de slome uitdrukking 

van jongens, met net zo weinig interesse voor haar als zij voor hen. 

'Ik heb het gezien,' zeg ik. 'Ze ligt te diep, daarom kunnen mijn zus en ik haar niet 

verplaatsen, en mijn man zit in St. Louis.' In aanwezigheid van onbekenden waren Zora 

en ik altijd getrouwd. Nog een les die we van onze mams hebben geleerd, die onze vader 

als een geest tevoorschijn kon toveren als er reparateurs of zwervers in de buurt waren: 

een paar laarzen op de veranda, een geweer op de schoorsteenmantel, oude kleren aan 

de waslijn. Ik heb alleen Cal en hij is als een klein rivierkreeftje in mijn armen dat 
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kronkelend van de haak glipt. Ik moet hem zowat kapot knijpen wanneer ik hem op wil 

tillen. 

'Daarom zijn we hier,' zegt Zane. 'In het dorp hoorden we dat jullie meiden hier helemaal 

alleen zijn en zo zwak als twijgjes.' 

  'We willen dat het leggen van die weg een fluitje van een cent is.' W.E. fluit alsof 

er een bom valt. 

  'We zullen het met respect doen. Onze pa was dominee,' zegt Zane. Ik denk 

aan de rinkelende kwartjes in het koffieblik en de grote honger van onze neven na het 

graven van dat graf, hoe ze aan onze keukentafel zaten en die optilden met hun knieën 

en hoe hun handen de kromming van onze lepels recht hadden geduwd. Zora zou weten 

wat er moest gebeuren. In St. Louis had ze bepaalde dingen geleerd als het om mannen 

draaide – wat er in ze omging, waar ze heengingen als ze verdwenen. Maar ze had ook 

geleerd om binnenshuis bont te dragen, om kusjes te geven door met haar wimpers 

tegen onze wangen te knipperen, en hoe ze moest eten. Ons mams legde haar nieuwe 

jurken uit en gaf haar te eten van haar eigen bord en zei dat ze geluk had om dik te zijn 

in moeilijke tijden en ze was trots. Ze was nog steeds trots toen ze Cal in haar armen 

hield, die zo dik was als een stroopkan en bijna net zo plakkerig. Ze zou nog steeds trots 

zijn op Zora, de verloren dochter die met haar voeten op de keukentafel naar het verre 

gekraak van de radio luisterde. Onze mannen waren te ver weg voor onze moeder en ik 

was te dichtbij, maar Zora zat precies goed – voortgekomen uit de ether, de Bijbel 

herschreven met haar en haar kind erin. 

 'Het zou fijn zijn om mams wat dichter bij het huis te hebben liggen,' zeg ik. Ze willen 

nog steeds graven en ik haal een paar schoppen voor ze uit het schuurtje; groenige, 

roestige dingen van mijn vader die ik achter me aan moet slepen. Cal en ik kijken toe 

terwijl ze graven, Zane aan onze kant en W.E. aan de kant van de weg. Mams ligt bij de 

uiterste hoek van de schutting, op een plek waar de grond kaal en door de zon 

geschroeid is, een plek waar zelfs geen klaver meer groeit. Ik zie de weg vanaf hier, 

omgewoeld en verbrand als een stroom lava die plots ophoudt. De grond is nog steeds 

los vanwege het weer in maart, maar na vijfentwintig centimeter druipt W.E. al van het 
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zweet en als een karper hapt hij nutteloos naar adem. Hij leunt op zijn schop en rochelt 

slijm uit zijn longen. Een halve meter diep en de stank kruipt omhoog, smerig en troebel 

als na een overstroming. Er is een keer een wasdier onder ons huis gestorven en Zora 

en ik waren bijna flauwgevallen voordat de stank de verstopte neus van ons mams had 

bereikt. Zo ruikt het. 

  We vinden haar op driekwart meter diepte, verpakt in haar kist van dennenhout, 

lang niet diep genoeg voor het grondwaterpeil. Dat lag aan de neven uit Iowa, met hun 

handen in handschoenen en hun grote, lome lijf, en aan Zora, die vanaf de veranda naar 

hen keek. Ik had niet durven te kijken en toen ze terug het huis in kwamen, met hun 

handen en hun laarzen rood van de Ozarkmodder, zeiden ze dat ze haar hadden 

verzwaard met de grootste stenen en zwaarste gebeden die ze maar hadden kunnen 

vinden, en ik geloof ze. 

  'Eén overstroming en ze ligt tussen de tomaten, zeker met alle grond die hier is 

omgewoeld,' zegt Zane. 

  'De natuur kan het geen reet schelen.' W.E. spartelt met zijn korte o-beentjes; 

hij moet aan de latten van het hek hangen om zichzelf uit de kuil te tillen. 

  Het water was hier al eens eerder geweest en kwam toen zo hoog dat het het 

huis in stroomde en het behang van ons mams in natte krullen van de plinten weekte. 

Het water joeg ons naar boven en mams liet ons niet voorbij de vijfde tree totdat het 

water gezakt was, zelfs niet om de kat te redden die op het bureau was ingesloten. Drie 

dagen lang ijsbeerden we half verhongerd op de bovenverdieping. Het was vies water, 

zei ze, en inderdaad, toen we voorzichtig de trap af gingen nadat het water was 

weggevloeid, was de modderige troep op ons tapijt bezaaid met dingen die we nooit 

eerder hadden gezien: stenen zo zwaar als boekensteunen, roodgetande pijlpunten, 

wensmunten die de rivier in waren gegooid en zelfs de kop van de schoffel. Maar de 

vreselijkste vondst was het bot: gesneden met een omzichtigheid die God slechts 

voorbehield aan mensen, groter dan wat ik ooit uit een vis had gehaald. Later had ik het 

voor de zekerheid opgezocht op de illustraties in de encyclopedie van de bibliotheek en 

daarna kwam ik het keer op keer tegen: als het boven de schouder van de zondagse 
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jurk van mijn zus uitstak wanneer ze die omlaag deed, en als het in bad uit mijn huid leek 

te steken, alsof je het eruit kon drukken als de kleertjes van een papieren pop uit het 

kartonnetje. Een heel gezin dat we van de kerk kenden was verdronken in de 

overstroming en begraafplaatsen in de hele omgeving waren omgewoeld, maar niemand 

kwam ooit vragen naar een sleutelbeen. Als de Mississippi ooit weer uit haar oever trad, 

zou ons mams door de hele tuin verspreid liggen. 

  'Zo erg zou het niet zijn als ze omhoog was gekomen,' zei W.E. 'Ik heb in 

Frankrijk gezeten. Overal lagen botten, die van jou, die van mij, het dijbeen van de vent 

die tien meter verderop in de loopgraaf zat. Ik heb mijn eigen botten gezien die hier uit 

mijn knie staken, zo wit als de tanden van dat kind.' Hij is er trots op. Hij duwt een kluit 

aarde de kuil in. Hij stuitert op de kist van mijn moeder. De knikkende knieën van W.E. 

kunnen hem niet langer dragen, dus vullen Zane en ik het gat onder de schutting en 

slepen de dennenhouten kist naar de bloemperken naast het huis. Zane gooit de schop 

neer alsof hij niet van plan is hem weer op te pakken en gaat met een soepele beweging 

op de kist zitten. 

  'Ik heb een verhaaltje voor je. Maakt dit allemaal een stuk makkelijker.' 

De schemering is langzaamaan begonnen. Ik heb Cal ergens in het gras achtergelaten 

en kan hem niet zien; hij is zo stil als een lege cicadehuid, en zit vast ergens in de verte 

te snotteren. Ik zou Zora moeten roepen. Ze heeft de radio aangezet, ik kan hem horen. 

'Maakt wat allemaal een stuk makkelijker?' 

  'Sst. Vroeger heb ik op een vissersboot in Newfoundland gewerkt en op een 

keer trok de hele zee zich terug en toen werd er een stuk strand zichtbaar dat niemand 

ooit eerder had gezien. Iedereen kwamen naar buiten om het te bekijken, en om naar 

dingen te jutten. Er lagen prachtige schelpen en platte, gladde stenen, maar ook 

koelboxen en rubberbootjes die zo lang geleden waren gezonken dat niemand zich de 

overledenen kon herinneren, en heel veel botten. Sommigen zochten naar Spaans goud 
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of wilden gewoon zien hoe dit land erbij lag. Toen kwamen de golven groter terug, en 

iedereen verdronk. 

  'Wat vreselijk.' 

  'Nee, het was prachtig. Ik kan wel zwemmen en toen de zee weer rustig werd, 

ging ik terug en vulde een boot met alles wat ik op de zeebodem kon vinden. Er lag ook 

ongemunt goud en voor een poosje was ik rijk.' 

 'W.E. komt zo terug met de pick-uptruck,' zegt hij. 'We zijn die weg, en ook dat kleine 

kruisje van jullie op zijn pad, al eventjes aan het bekijken. Hij zou recht over jullie mams 

zijn getrokken als wij er niet waren geweest. Eigenlijk doen we je een plezier.' 

  Ik ben over mijn toeren, maar ik kan niet te veel geluid maken of Zora hoort het. 

Zij zou het wel hebben doorgehad en ik schaam me voor mijn eigen domheid. 'Mams 

heeft geen gouden tanden. Ze heeft geen sieraden.' 

  'Ik ken een kerel bij die chique universiteit in St. Louis die geld geeft voor botten. 

Ze gebruiken ze voor de geneeskunde-studenten. Soms breken ze ze, gewoon om te 

leren hoe ze ze weer heel moeten maken. W.E. is bezeten van geneeskunde. Hij wil op 

een dag ook weer heel worden gemaakt.' 

  Ik denk aan mams, rustig op weg naar St. Louis over die nieuwe asfaltwegen, 

stukje voor stukje uit elkaar gehaald, haar botten gebroken, geheeld en geschetst. Ik  

heb me altijd al afgevraagd van wie het skelet in de encyclopedie was, als we allemaal 

zo verschillend zijn, ook al bestaan we uit dezelfde botten en hetzelfde bloed. Ik vind het 

bijna prettig dat ons mams dat wordt. 

  Nadat ze zijn weggereden vind ik Cal, die in het gras in slaap is gevallen, en 

we maken Zora wakker, languit op de bank, diep in dromen verzonken en ik vertel haar 

dat de wegwerkers geweest zijn en dat ze hebben gezegd dat mams daar prima lag. 


