
Ansgar Boos 

“Tja, en nu heeft-ie helemaal niets.” 

Malte Gardschmitt 

 

Voor Ansgar is er niets verleidelijker dan een uitdaging, want 

de uitdaging is de kern van het spel, en Ansgar is waarschijnlijk 

een speler; ik wilde niet dat hij bij ons kwam wonen.  

 We hadden maar weinig hospitanten, het was winter, 

eind januari om precies te zijn, dus de tijd waarin de duisternis 

en de kou langzaam ondraaglijk worden en de naakte en natte 

takken van de bomen de stemming van de mensen drukken. De 

woningmarkt was een braakliggend veld. Niemand wilde 

sjouwen en tegelijkertijd bevriezen. Simon moest verhuizen, op 

zeer korte termijn, omdat een stage in een andere stad hem riep, 

er zaten maar tien dagen tussen de kennisgeving en zijn eerste 

werkdag. 

 Het ging zoals altijd, meestal verwierp ik een kandidaat 

al als hij de trap opkwam, op zijn laatst bij de handdruk, 

niemand bleef over. En toen kwam Ansgar. Ansgar belde niet 

aan, hij belde op. ‘Ik sta voor de deur,’ zei hij en hing op. 

Ansgar liet zich niet al op de trap afwijzen, hij was een 

hersenschim. Niet Ansgar, die je saai, sloom en sullig zou 

kunnen vinden, kwam de trap op, er kwam een mogelijkheid 

van Ansgar naar boven. Ik peilde hem, zijn grijns, zijn pas, zijn 

blik uit die effen, bleekblauwe ogen die niets prijsgaf. Hij had 

net zo goed een zonnebril kunnen dragen. Ik was gefascineerd 

en achterdochtig, van het begin af aan. Hij sprong de trap op, 

steeds twee treden tegelijk. Het zag eruit alsof er in elke trede 

een springveer zat die hem omhoog deed vliegen, volledig 

zonder zijn toedoen, en voor hij mij begroette, streek hij met 

zijn hand over het deurkozijn en zei: ‘Heel vroege twintigste 

eeuw, fantastisch! Interesseer je je voor architectuur?’ 



 Ik zei: ‘Hallo, ik ben Nico, kom binnen.’ Met 

uitgestrekte arm en zijn hand aan de deurpost liet hij zich naar 

binnen zwaaien als een dichtvallende deur. Ik moest 

opzijspringen om niet omvergeduwd te worden.  

 ‘Hallo huis, Ansgar is er,’ riep hij in de gang en stak een 

sigaret op. ‘Jullie roken binnen, toch?’ zei hij. 

 Hij droeg een pet die hem jongensachtig deed 

overkomen en waar reebruine krullen onder vandaan staken, 

sommige plukken met een roestrossige zweem. Zijn gezicht 

was een beetje vormeloos, botter geformuleerd: gezwollen, met 

een sluwe trek om zijn mond, alsof hij klaar was om meteen 

alles terug te nemen wat hij net had gezegd. Zijn leeftijd was 

moeilijk in te schatten, ergens tussen de 23 en 35, ik weet het 

nog steeds niet. Verder droeg hij een T-shirt, laag en rond 

uitgesneden, daaroverheen een vest, ontelbare buttons, een 

Reclam-pocket in zijn borstzakje, een afgedragen spijkerbroek 

en zwarte chelsea boots. Hij was groot, ongetwijfeld langer dan 

één negentig. Ik leek klein naast hem. Hij had volle lippen waar 

een rauw rood op lag. Het verbaasde me niet dat hij alleen een 

T-shirt en een vest droeg, hoewel het buiten stervenskoud was.  

 Ik leidde hem rond door het huis, en in elke kamer zei 

hij niet meer dan drie woorden. In de badkamer zelfs alleen: 

‘Aha, ligbad.’ Hij tikte zijn sigaret af in de wastafel. In zijn 

toekomstige kamer zei hij: ‘Nice! Houten vloer!’ In de keuken 

bood ik hem een glas water aan en noemde de gebruikelijke 

dingen op, conciërge, fietskelder, blokverwarming, ik had hem 

eigenlijk al afgeschreven, we gingen niet één keer zitten. Maar 

met Laura had ik geen rekening gehouden.  

 ‘We hebben ook wijn,’ zei ze. ‘Hou je van rode wijn?’ 

 ‘Stroomt door mijn aderen in plaats van bloed,’ zei 

Ansgar. Hij liet zich op de bank in de keuken vallen. Laura 

woonde op dat moment zelf pas een half jaar in huis. Ze 

promoveert in de politieke wetenschappen, eet kilo’s rode 

bieten en geen vlees. Ze heeft me ooit eens uitgelegd waar haar 



proefschrift over gaat, maar ik ben het vergeten, iets met 

armoede in Afrika. In ieder geval is ze een slim meisje, en tot 

nog toe was ik ervan uitgegaan dat slimme meisjes immuun 

zijn voor types als Ansgar. Ze schonk wijn in en boog daarbij 

dichter naar Ansgar voorover dan nodig. Hij keek naar haar 

hals, alsof hij er zacht in wilde bijten.  

 ‘En wat doe je zoal?’ vroeg ze. 

 ‘De meeste tijd ben ik mens,’ zei Ansgar. ‘En komend 

seizoen ben ik verbonden aan het theater, als acteur.’ 

 ‘En wat doe je nu dan al in de stad?’ vroeg ik. 

 ‘Ben van de toneelschool getrapt, moest weg, hoop 

gezeik, nu eerst maar een beetje werken, als dat niks wordt, 

open ik een eigen zaak, of die van iemand anders’, zei hij en 

lachte. Het leek meer op een donderbui dan op lachen – als 

Ansgar lachte, verzamelde er zich een compleet hemels orkest 

in de ruimte, hij lachte meerstemmig, met trompetgeschal en 

paukenslag, ritmisch, als één voor één afgevuurde schoten van 

een groot kaliber jachtgeweer. Ansgar lachte niet ergens om, hij 

lachte iets weg, dreef het voor zich uit, met opengesperde 

mond, alsof hij de hele wereld wilde toeschreeuwen, en toen hij 

vervolgens begon te hoesten, was het alsof hij zich in haar had 

verslikt. Laura en hij spraken over stukken die ik niet kende, en 

de subsidiëring van toneelgroepen, over ons 

schoonmaakrooster hadden ze het niet. Het lukte Ansgar om 

Laura met kleine voorzetjes haar persoonlijke standpunt over 

een onderwerp te ontlokken, om haar vervolgens bij te vallen. 

Hij was zo bedreven in dat spelletje dat Laura het niet merkte 

of niet wilde merken. Ik ging naar de wc, spoelde de as uit de 

wastafel en hoopte dat ze al afscheid aan het nemen waren als 

ik terug zou komen. Maar ze waren niet van hun plek gekomen, 

Ansgar onderuitgezakt, wijdbeens, arm op de bankleuning, 

Laura over de tafel geleund, haar gezicht geïnteresseerd naar 

voren, aandachtig en instemmend knikkend, haar hoofd een 

beetje schuin, ondersteund door een hand. Ansgar schonk 



zichzelf wijn bij. Nu pas vielen mij zijn handen op: witte 

aristocratenhanden met gelijkmatig ronde nagelbedden, dun en 

bleek, veel te broos voor de luidruchtige Ansgar.  

 Rond die tijd had ik mijn leven best op orde. Ik stond 

onbezorgd in de koude noordwestenwind, met crème op mijn 

gezicht en een vitale havervlokkengezondheid. Ik liep snel en 

met een veerkrachtige tred, de wind was wind en voor mijn 

loopneus had ik altijd zakdoeken in mijn jaszak. Ik kende de 

weg en kwam op tijd op mijn werk. Ik ging op gezette tijden 

naar de tandarts en hield dat netjes bij in de 

zorgverzekeringspapieren. Ik sportte drie keer per week, 

handbal, dinsdag en donderdag trainen, zondag competitie. 

Mijn teamgenoten waardeerden mijn solide verdedigende spel. 

Ik at wit vlees, veel rauwe groente en dronk ’s ochtends 

versgeperst sap. Op zaterdag keek ik met vrienden de 

voetbalsamenvattingen, op maandag de series die zondagavond 

op de Amerikaanse tv waren uitgezonden, en was bij het 

illegaal streamen bang voor een aanmaning, elke week weer, 

dat was het enige avontuur waarin ik me begaf. Ik belde mijn 

ouders geregeld. Ik had mijn administratie op orde en verlangde 

vurig naar een vriendin. Toen Ansgar zijn intrek nam, had ik 

4853 Payback-spaarpunten. De nieuwe accuschroefmachine 

was dichtbij.  

 Laura was natuurlijk voor. Al tijdens de bezichtiging 

had ze met Ansgar afgesproken de stad te gaan verkennen, los 

van het feit of hij de kamer wel of niet kreeg. Ansgar had 

gezegd dat hij naar het hoogste punt van de stad wilde 

wandelen en daar in een boom klimmen. Ik deed Simon een 

plezier, want behalve voor Ansgar wilde Laura zich voor 

niemand anders als nieuwe huisgenoot uitspreken. Als ik niet 

had ingestemd, had Simon zijn leegstaande kamer moeten 

doorbetalen. Dat wilde ik nog minder dan de komst van 

Ansgar. Laura wilde graag dat ik hem zou bellen. ‘Hij denkt 

toch al dat jij hem niet kunt uitstaan,’ zei ze.  



 ‘En terecht,’ zei ik. Desondanks belde ik hem. Hij was 

heel blij, hij lachte, maar alleen heel kort, daarna hoorde ik hem 

klappen en juichen, in de verte leek het, vervolgens weer iets 

dichterbij. Opeens was ik ook blij voor hem, zo aanstekelijk 

was Ansgars blijdschap, zelfs aan de telefoon. Ik vroeg me af 

hoe zijn ogen er nu wel niet uit zouden zien. 

 ‘Ik kom morgen,’ zei hij en hing op.  

 Hij kwam met de taxi. Samen met de chauffeur tilde hij 

een kist en twee dozen zijn kamer in, meer had hij niet, hij nam 

in ieder geval niet meer mee. In de kist zaten zijn kleren en in 

de dozen boeken. 

 ‘Waar ga je dan slapen?’ vroeg ik. 

 ‘Jullie hebben vast een logeermatras, die neem ik wel,’ 

zei hij.  

 ‘En beddengoed?’ 

 ‘Zit een slaapzak in de kist,’ zei hij. ‘Hee Nico, ontspan, 

de rest tik ik de komende dagen wel op de kop. Bezit is de 

dwangbuis van de bourgeoisie, beschikbaarheid is wat telt, 

Nico, beschikbaarheid is vrijheid’, zei hij. Ik trok mijn 

wenkbrauwen op.  

 In de twee weken daarna scharrelde Ansgar iets wat 

leek op een inrichting bij elkaar, elke dag kwam er iets nieuws 

bij. Hij vond dingen op straat, bij de kringloopwinkel, bij 

executieveilingen of op internet. Hij vervoerde de spullen met 

een winkelwagentje, liet ze met een taxi aanvoeren of door een 

pakketdienst bezorgen. Hij kocht niet alleen spullen voor 

zichzelf of zijn kamer, hij begon ons huis opnieuw in te richten. 

Zijn inspanningen wekten de indruk van een wanhopige poging 

om zijn grilligheid enigszins te kanaliseren. Hij kocht in het 

wilde weg, en zijn kamer verraadde de vergeefse strijd om iets 

wat huiselijkheid moest voorstellen. Ondanks de meubels zag 

het er ook na enkele weken uit alsof Ansgar pas net was 

verhuisd. Lege lijsten leunden tegen de muur, en het bovenste 

deel van een buffetkast stond op lege dozen. Maar bovenal was 



hij er een meester in niet thuis te zijn wanneer er buitengewoon 

zware nieuwe meubels voor hem werden bezorgd. En dus tilde 

ik samen met een knorrige pakketbezorger een antieke 

commode en een vitrine, die hij op een veiling voor onze 

badkamer had gekocht, naar de vierde verdieping. Hij dreef zijn 

hele bezit- en beschikbaarheidslogica volledig ad absurdum, hij 

vergaarde bergen troep, het was of overbodig of dubbel, bestek 

dat hij nooit gebruikte, twee fietsen, een broodbakmachine. Ik 

begon te begrijpen dat Ansgar een standpunt altijd even lang 

verdedigde als het hem uitkwam. Daarop aangesproken vroeg 

hij me later eens wat ik nou bedoelde, bezit betekende toch 

beschikbaarheid, het mes sneed volgens hem nu eenmaal aan 

twee kanten. En waarschijnlijk vond hij dat ook echt. Wat hij 

voor zichzelf echter niet wilde toegeven, was dat hij uit deze 

vaststelling voor zichzelf een privilege afleidde, een privilege 

voor zijn intuïtie; een privilege bovendien dat hem boven 

andere mensen verhief.  

 

Ons huis bevond zich in een rustige buurt vlakbij het centrum 

van een universiteitsstadje zoals er in de regio wel meer zijn en 

waarvan het stedelijke milieu niet erg onderscheidend is, met 

zijn gratis evenementenkrantje en kroegen met hun nooit 

veranderende menukaarten; ze hebben er alles wat met kaas 

gegratineerd kan worden. De huisindeling was een gelukkig 

toeval, we woonden in drie even grote kamers en gebruikten de 

vierde als woonkamer. Desalniettemin stonden daar meestal 

alleen onze wasrekken. De keuken was groot genoeg voor een 

eettafel en een bank, een typische vergaarkeuken, op de een of 

andere manier door de jaren heen samengeraapt, alle stoelen 

hadden andere kleuren. De keukenapparaten waren oud en 

verbruikten heel veel stroom. Aan de muren hingen posters 

waarmee we ons presenteerden als bewoners die over een 

verfijnd smaakoordeel beschikten. De plafonds waren hoog, de 

vloeren van hout, de muren onbehangen en op sommige 



plekken onbepleisterd en besmeurd, en het was vies op een 

manier dat het nog doorgaat voor bewoonbaar en niet voor 

vervuild. We waren dus een ontzettend doorsnee studentenhuis 

in een doorsnee stad. Ik was na mijn afstuderen uit gemakzucht 

niet verhuisd.  

 Ansgar nam nul nota van mijn bestaan. Het enige 

snijpunt van onze levens was het feit dat hij mijn tandpasta ook 

gebruikte en een hallo zonder oogcontact in de keuken of op de 

gang als we ons daar toevallig begaven. Hij praatte niet met 

me, tenzij hij iets nodig had waar hij om moest vragen omdat 

hij het niet kon vinden. Maar dat kwam zelden voor, want 

Ansgar schroomde allerminst om andermans lades te openen, 

en meestal pakte hij wat hij wilde. Over zijn dagelijks leven 

kwam ik alleen door observatie iets te weten. De inhoud van de 

koelkast en keukenkastjes verraadde dat hij leefde op vlees en 

toast, chocoladecornflakes en magnesiumtabletten. Zijn 

favoriete sigarettenmerk was Marlboro. Op de wc vond ik een 

keer een stukgelezen exemplaar van Aantekeningen uit het 

dodenhuis. Bovendien hoorde ik hem meerdere keren per week 

reciteren, repeteren, ik weet niet hoe je dat noemt, hij droeg in 

ieder geval tekst voor, meestal dezelfde passages. 

Langzamerhand stelde ik vast dat zijn keuze van het weer 

afhing. Toen het warmer werd, stond hij bij mooi weer bij het 

raam te daveren: ‘Denkt u dat ik geen bloed kan zien? Denkt u 

dat ik zo zwak ben... oh! – wat zou ik graag jouw bloed zien, 

jouw hersens op een hakblok –, jouw hele geslacht zou ik wel in 

een meer van bloed willen zien, ik geloof dat ik uit jouw schedel 

zou kunnen drinken, lente!’ Dat waren momenten waarop ik me 

afvroeg waar hij de boosheid vandaan haalde die in zijn stem 

sidderde en beefde, als een in een tafel geramd degen. Toen ik 

hem kort daarna in de keuken een stuk vlees zag braden, in 

joggingbroek en hemd, was ik een beetje bang voor hem. Met 

slecht weer hoorde ik hem wanhopen: Altijd wanneer ik het 

gevoel had, nu word je alleen nog maar geliefd en gelauwerd, 



nu klapt iedereen voor je, dan moest ik dat meteen bruut 

verstoren. 

 Zoals te verwachten leefde Ansgar promiscue. De 

meisjes die ik te zien kreeg waren stuk voor stuk heel jong en 

mooi, en bij al hun verfijnde tengerheid droegen ze een lichte 

citrusfrisheid, zo’n zeephygiëne in hun gezichten die hen er 

zelfs in onuitgeslapen toestand elegant en niet ziekelijk liet 

uitzien. Geen van hen zag ik twee keer. Zijn contact met Laura 

beperkte zich ertoe dat zij af en toe voor hem kookte (de 

zeldzame momenten waarop ik hem groente zag eten) en zijn 

handdoeken waste, steeds wanneer die muf begonnen te ruiken. 

Ik denk dat hij werkte, maar zeker weet ik dat niet, want hij 

sliep of was nog niet thuis als ik naar mijn werk ging, en 

meestal ging hij de deur uit voordat ik terugkwam. Soms bleef 

hij een paar dagen of een hele week weg. Ik wist niet waar hij 

naartoe ging, ook Laura haalde haar schouders op als ik haar 

ernaar vroeg. Haar vertelde hij altijd alleen wanneer hij terug 

zou zijn. Hij moest spoorloos blijven, misschien wel zodat 

iemand zich zorgen om hem kon maken. Als hij thuiskwam, 

droeg hij altijd hetzelfde pak en had hij een vermoeid gezicht 

en haar vol pommade. We woonden niet samen, we waren meer 

twee fremdkörper die in een kleine ruimte langs elkaar heen 

dreven. Ik vraag me af hoe vreemd ik toen voor Ansgar was, of 

hij de keuken ook vermeed als ik daar stond te koken of zat te 

eten.  
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Deze toestand veranderde pas enkele weken na Pasen. Ik sliep 

voor het eerst weer met het raam open en zonder shirt, toen ik 

werd gewekt door een volhardende deurbel. Ik probeerde de bel 

lang te negeren, hij drong rauwe dromen binnen, tot ik geërgerd 

wakker lag en Ansgar me te binnen schoot. Buiten brak de 

morgen al aan.  



Ansgar zag er verschrikkelijk uit, toegetakeld, alsof hij aan de 

schandpaal was genageld en vervolgens door doornstruiken 

was gejaagd. Zijn gezicht bloedde uit verschillende wonden, 

zijn rechter oog was dik. Dat wat nog over was van de 

uitdrukking in zijn gezicht, zond een ontredderde angst uit voor 

hetgeen er gebeurd was. Hij keek uit één oog als een bestraft 

dier. De schoudernaad van zijn jas was opengescheurd. Zijn 

broek was besmeurd en gehavend. Hij droeg maar één schoen. 

De traptreden beklom hij als een slaapwandelaar. In de gang 

ging hij op de grond zitten. Op mijn aanwezigheid reageerde hij 

niet. Bijna onmiddellijk trok hij zijn knie op en begon te rillen 

en te snikken. Ik knielde voor hem neer, raakte zijn schouder 

aan. ‘Jezus, Ansgar, wat is er gebeurd?’ vroeg ik. 

 

 

 


