
Speed Dreaming – The Living 

Het leven 

Op haar eerste avond in New York City, in de bemeubelde studio diep in het centrum van de Upper 
East Side waar ze dankzij haar spaargeld zes maanden kon blijven, nam Sabrina een bad en keek naar 
haar ribben die nu duidelijk door haar huid heen zichtbaar waren. Ze wikkelde haar haren in een 
handdoek en bestelde avondeten via het menu dat onder haar deur door was geschoven. 

Een tiener leverde het eten bij haar af. Hij moest dringend zijn haar laten knippen, maar 
stoppels had hij nog niet. Ze vond het leuk dat de Thaise restaurants hier ook Thaise medewerkers 
hadden. Toen hij de prijs vertelde, was ze gechoqueerd totdat ze zich herinnerde dat in New York 
alles verdubbeld wordt. Dat zei ze ook en terwijl hij in zijn zakken naar wisselgeld zocht antwoordde 
hij, 'Je leeft wel maar één keer.' 

Ze werd getroffen door de alledaagsheid van zijn uitspraak, waardoor ze verbaasd lachte. Als 
hij nog een tel langer had gewacht om te vertrekken dan had ze het hem verteld. 

 
De studio baadde in het zonlicht toen Sabrina de volgende dag wakker werd, en nog steeds stak haar 
bekentenis als een brok in haar keel, klaar om eruit te springen. In de diner op de hoek staarde ze 
naar de kom yoghurt met muesli voor haar neus en zei 'Het was stom om zoiets gezonds te 
bestellen.' 

De serveerster, een vrouw van ongeveer dezelfde leeftijd met een arm vol tattoos en een 
schattige, vrolijke short, zei: 'Neem de volgende keer eens de pannenkoeken met pindakaas.' 

Terwijl ze de rode, kunststoffen tafeltjes en de chromen stoeltjes om haar heen bewonderde, 
bedacht Sabrina dat zes maanden helemaal niet zo lang was, behalve als je het aantal ontbijten telde: 
180, misschien 184. 'Dat zal ik onthouden,' antwoordde ze. Dit was niet de plek om ongemakkelijke 
bekentenissen af te leggen, niet als ze terug zou komen. Ze bestierf het nu al door er gewoon nog 
maar aan te denken. Toen vroeg ze: 'Waar ga jij graag winkelen?' 
 
De boetiek was net een peperkoekenhuisje met slechts tien verschillende jurken. Als ze nog dezelfde 
maat had gehad als het jaar voordien dan had ze in geen enkele jurk gepast, maar nu had ze keuze te 
over. Het winkelmeisje hielp haar in een gebroken witte, nauw aansluitende jurk van zijde met een 
split in het midden van de rug. 'Hij is perfect,' zei het meisje. 'De kleur past prachtig bij uw rode 
haren. Is het voor een bepaalde gelegenheid?' 

Sabrina wreef met haar handen over haar heupen en voelde hoe scherp ze aanvoelden door 
de zijdezachte stof. 'Ja,' antwoordde ze. Haar neus kriebelde alsof ze moest niezen. 'Het is omdat ik 
ziek ben.' 

Het meisje glimlachte. 'Het is leuk om een opkikkertje voor jezelf te kopen als je je slecht 
voelt.' 

'Het is niet omdat ik me slecht voel,' zei Sabrina en ze zocht naar de juiste woorden. 'Maar 
eerder omdat ik voel dat ik doodga.' Het tolde haar en terwijl ze naar beneden keek, zag ze hoe de 
jurk meetrilde op het ritme van haar hart. Het winkelmeisje hield op met aan de stof te friemelen 
rond haar hals. 

'Het spijt me zo,' zei ze en ze kruiste haar armen voor haar buik. Ze was net zo mager als 
Sabrina, maar ze moest er hard voor hebben gewerkt: spinning, saladedressing apart. 

'Denk je echt dat de jurk me staat?' vroeg Sabrina, terwijl ze geld uit haar portemonnee 
haalde. 

Het winkelmeisje knikte, maar ze keek haar vooral niet aan. 
'Ik houd de jurk aan.' 

 
Door de lentewind wapperde de zijde over Sabrina's huid terwijl ze naar het park liep, naar het café 
op de trappen van de bibliotheek ernaast en ze bestelde een glas witte wijn. Het grasveld werd 



overspoeld door lunchende collega's en door moeders die duizelige kinderen wegleidden van de 
kleine draaimolen ernaast. Haar wijn werd gebracht en opgelucht nipte ze er van. 

'Hebt u het koud?' vroeg de man die aan een tafeltje verder zat. Hij droeg een donkerblauw 
maatpak en een geruit hemd. Hij had een zalmsalade gegeten en zakentelefoontjes aangenomen op 
zijn mobiel. Toen hij die neerlegde merkte Sabrina op dat hij een inkeping had in zijn oor: in zijn 
oorlel miste hij een driehoekje. Ze stelde zich voor hoe het zou voelen om haar vingertop daar in te 
passen. 

Sabrina rilde en ze had kippenvel op haar armen en benen. Ze stelde zich voor hoe dit zou 
kunnen verlopen. De identiteiten die ze kon aannemen nu ze een van de fijne, prachtige jonge 
vrouwen was die deze stad domineerden en nu het haar vrij stond de rest van haar geld uit te geven 
aan kleren die het plaatje vervolmaakten. Niemand zou de leugens kunnen tegenspreken die ze 
misschien vertelde. Ze had zich hier onbewust al op voorbereid. Zoals de jurk en de moeite die ze had 
genomen om haar haren er toch op z'n minst gezond uit te laten zien. Het maatpak paste bij de ogen 
van de zakenman en ze wist zeker dat hij haar zou trakteren op een drankje en haar jurk tot haar 
middel zou opstropen in eender welk donker steegje hier in het centrum. 

'Nee, ik heb het niet koud. Ik ben alleen erg ziek,' antwoordde ze. Ofwel kwam het door de 
wijn ofwel voelde ze zich moedig. 'Ik ga dood.' 

Hij trok zijn drankje dichter naar zich toe. Hij zou haar rekening nu niet meer betalen. 
 

Tijdens de weken de volgden, bleek dat ze het bij het juiste eind had. Ze kon iedere avond iemand in 
haar bed hebben als ze haar mond hield tot het voorbij was. Ze vond de seks leuk, genoot er zelfs van 
voor het eerst in haar leven en soms vond ze de mannen leuk. Bij één man bleef ze te lang, een lieve 
man genaamd Ellis. Voordat ze het hem vertelde, vroeg hij om haar nog eens te mogen zien. Door 
hem vergat ze eventjes alles, enkel om het niet meer te vergeten. 

Ze leidde al zovele levens in de harten en gedachten van iedereen die ze thuis liefhad. Ze had 
een blocnote waarin ze alle verhalen had opgeschreven die ze voor hen had verzonnen voor het 
geval ze belden of schreven. Dat deden ze ook, behalve haar vriendje dat ze amper miste waardoor 
ze enkel kon denken dat de hele toestand toch ook z'n voordelen had. Ze concentreerde zich op de 
kleine pleziertjes: 's morgens extravagante kopjes koffie in de diner en een keer per week dure 
uitspattingen in het schoonheidssalon, overdag films kijken en tours volgen in elk museum aan Fifth 
Avenue en als ze voelde dat de dag zich opkropte dan deelde ze haar geheim. Tegen de tourgids zei 
ze: 'Ik ben zo blij dat ik dit nog kon doen voor ik doodga.' Aan de tiener in de bakkerij die een 
bananenpudding van de toonbank nam, vroeg ze: 'Is het goed genoeg als galgenmaal?' Tegen de 
bestuurder van de draaimolen in het park zei ze: 'Nog één keer voordat…' 

Het was de oudere ticketbeambte van het filmtheater die haar arm (die eindelijk zo slank was 
dat het lelijk werd) vastgreep en zei: 'Ik ook.' 

Toen Sabrina de vingertoppen van de vrouw op haar huid voelde, voelde het als bot tegen 
bot. Wat op het eerste gezicht donker gekleurde haren leken, was eigenlijk een pruik, de zorgvuldig 
getekende wenkbrauwen wezen naar beneden. Ach, oud zijn! Sabrina wilde haar duwen en haar zien 
vallen. 

Maar ze zag er zo verdrietig, gebukt en eenzaam uit. Wie kon het zo lang uithouden? 
 

Nadat ze de filmzaal had verlaten, volgde Sabrina een rauw, schurend geluid over een kasseistraat en 
door een magazijndeur. Een zwartgeklede band speelde op een geïmproviseerd podium dat eruit zag 
alsof het ieder moment kon instorten. De drie mannen in de band leken net reuzen die de ruimte 
vulden met hun norse zelfvertrouwen. Het publiek deinde, eerst naar voren en dan weer terug. De 
mannen, opgewonden en met blote armen, hadden vuile schouders; de paar aanwezige vrouwen, 
gekleed in shortjes en panty's, hadden een uitdagende blik in hun ogen. Sabrina's botten werden 
gegeseld door de hardvochtige muziek. De lucht rook zuur door gemorst bier en was vochtig van het 
zweet. Ze voelde zich nog lichtzinniger dan anders. De T-shirts aan de muur gaven aan dat de band 
Sacrament heette. 



Op een stil moment terwijl de drummer zocht naar een nieuwe drumstick ter vervanging van 
zijn kapotte, begaf Sabrina zich in de menigte. Het ongebreidelde lawaai begon opnieuw. Toen de 
eerste persoon tegen haar aanliep, struikelde ze en brak een hak. Een stel getatoeëerde armen brak 
haar val en wierp haar terug achteruit waar ze opnieuw werd opgevangen. Haar haren kwamen los 
en ze sloeg ze over haar schouders. Ze smeet zich naar voren. Ze was buiten adem en de 
onmiskenbare smaak van bloed vulde haar mond. Maar hoe hard ze ook geraakt werd, ze bleef 
rechtop staan. 

 
De volgende keer dat ze naar de film ging, accepteerde Sabrina de uitnodiging van de ticketbeambte 
om binnen te glippen voor een tweede film. Jeannes shift zat erop en zij wilde ook gaan kijken. 

De film was onbegrijpelijk. Het vage scherm was niet meer dan een wisselend patroon van 
licht, een glimp van het universum of het hiernamaals. Jeanne gleed onderuit in haar zetel en ze 
knikkebolde totdat haarhoofd op Sabrina's schouder kwam te rusten. Het duurde even voordat de 
warmte van Jeannes lichaam door de kunststof van de pruik Sabrina bereikte. Ze bleef stilzitten en 
nam het in zich op: de warmte, het zachte in- en uitademen, het leven. Toen Jeanne aan het einde 
van de film wakker werd, gaf ze Sabrina een visitekaartje. 

'Hij is de allerbeste,' zei Jeanne. 
'Die deur is open en dicht gegaan zonder mijn medeweten,' zei Sabrina toen ze naar buiten 

stapten en ze met haar duim over het reliëf van het kaartje ging waar het Park Avenue-adres van de 
dokter op stond. 'Ik heb enkel deze.' Ze schudde met haar handtas en in de stilte van de aftiteling 
konden ze de pijnstillers horen rammelen. 

Jeanne stak haar hand uit en Sabrina nam hem aan. 'Zeg me dat je toch om een second 
opinion hebt gevraagd,' zei Jeanne. 

'Het was voldoende om het één keer te horen,' antwoordde Sabrina. 'Ik wou geen tijd 
verspelen. Ik wou altijd al in New York wonen.' 

Jeanne reikte naar voor en tikte met haar nagels op het visitekaartje. 'Maak een afspraak,' zei 
ze. 'Je bent hier om in New York te leven.' 

 
Jaren later zocht Sabrina niet meer naar Jeanne in iedere nieuwe wachtzaal, in iedere nieuwe 
dokterspraktijk. Wanneer ze naar de film gaat, op het moment dat de lichten uitgaan, vlak voordat 
de film tot leven komt, ziet ze Jeannes gezicht. Jazeker, maar niet enkel dat van haar. Ze ziet ook het 
winkelmeisje, de zakenman met de zalmsalade, Ellis die had gevraagd haar terug te zien. Neem mijn 
pijn, had ze hen onbesuisd en vlakaf gezegd. Ze vraagt zich af, nu en altijd, of ze dat inderdaad 
hebben gedaan. 
 


