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We liepen over het water 

Het land van de nevelreuzen: ceder, els, ponderosa-den. Het groen wringt zich uit het 

Cascadegebergte als gras uit een knoflookknijper. Rijk van schimmels, fungi in de jungle. Alles is 

regenwoud: varen-verstrikte paden en mos als okselhaar, zeventig procent van de hemel uitgewist. 

De hoogste bomen zijn voor de eerste helft van de rit: tussen ons huis en Hope, Hope en Allison Pass. 

Ik ben het joch in trainingsbroek achter in de touringcar, met een zakje appelringen onderuitgezakt 

op twee fluwelen zitjes. Ik had kunnen fietsen: van Chilliwack naar Penticton, 285 kilometer, honderd 

meer dan het parcours van de race. Maar het is beter om jezelf niet uit te putten. Goed rusten, goed 

racen. Even gas terugnemen.  

Tante Bea zal me opwachten bij het busstation, in een van haar rokken met geruite lapjes, geurend 

naar patchoeli. Ze komt helemaal uit Nelson met haar Volvo, met de kajak op het dak rijdt ze het 

parkeerterrein op. Vorig jaar hadden we er ‘een weekje van gemaakt’. Onze ouders struinden langs 

boekenkraampjes en kralenboetiekjes; tante Bea zat op het strand en sneed watermeloen. Liv en ik 

trainden in het meer. We zwommen om het snelst tussen de Perzik en de rivierboot, en soms liet ik 

haar winnen. Eén keer won ze bijna echt, maar toen greep ik haar bij haar hielen en sleurde haar 

kopje-onder. Ze gaf een trap tegen mijn heup zodat ik losliet. ‘Hufter,’ zei ze. Ze spatte water in mijn 

ogen en zwom naar de kant om haar handstand te oefenen. 

Meten is weten als je traint. Kilojoules in en uit, kilo’s per centimeter, snelheid en impuls van massa 

in beweging. Nullen en enen, als een computer. Liv ging sneller in de computermodus dan ik, maar 

die achterstand heb ik nu wel ingelopen. Onze voedingsschema’s leken op elkaar: vier tot zes kleine 

maaltijden. Een handvol eiwitten, een handvol zetmeel, twee handen vol kleur. We aten 

astronautenvoeding. Sportgels in knijptubes: Accelerade, Perpetuem. Zij dipte zoute krakelingen in 

cottagecheese en ik dronk magere chocolademelk. 

Die zee van zwemmers, dat zag mama niet zitten: één groot meer, geen banen. De muziek stopt en 

de starttoeter weergalmt, tweeduizendzeshonderd deelnemers gaan het water in, allemaal in 

neopreen pak en met die identieke felgekleurde badmutsen. Alsof we worden gedoopt, geofferd. Rij 

na rij druppelen we het kluwen van benen en molenwiekende armen in. ‘Wees voorzichtig, Liv,’ zei 

mama. Wees voorzichtig. Ze zeggen dat ze werd ondergeduwd: 162,5 centimeter, 47,5 kilogram. In 

borstcrawl zwem je daar zo overheen. Maar dat was het niet. Ze bleef bij mij in de buurt. Tijdens de 

eerste manche, 1600 meter van oever tot huis-in-de-verte, volgde ik haar met mijn ogen. In de 

mensenzee beweeg je als een groep, een collectief bewustzijn. Soms laat je je meedrijven en glijd je 

over lichamen als over paaiende zalmen, dat hebben Liv en ik ooit echt een keer gedaan. Salmon Run 

2005, in de Vedder, in onze swimskins met bijpassende mutsen. We lieten ons meevoeren door de 

stroom, keken door onze zwembril naar hun donkere schaduwen die wegstoven over wiergroene 

stenen. Hun hoekige kaken en blikkerende tandjes, wijngevlekte schubben, tuimelend over elkaar en 

over onze enkels. Hun vinnige vinnen.  

Vorig jaar was ik tijdens de rest van de wedstrijd wat duizelig van het zwemmen, 3,8 kilometer, één 

ademhaling per slagcyclus. Ritme is het sleutelwoord. Maatslagen per minuut, slagen per meter. Je 

hart, je longen, je metronoom. Links is mijn zwakke kant. Ik ademde links tijdens de eerste helft van 

het parcours en rechts tijdens de tweede helft. Je leert gladjes te zwemmen met zo min mogelijk 

weerstand van het lichaam op het water. Als Liv en ik in het zwembad trainden, keken we om 

beurten naar elkaars gespetter. ‘Dat was een zootje,’ zei ze dan. ‘Het zijn je benen. Je strekt je benen 
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niet helemaal.’ Dan zwom ik nog een lengte, en als het beter was, stak ze haar duimen op vanaf het 

andere eind van de baan. 

Soms stuurden ze andere muziek door de luidsprekers onder water. Dan hoorde je de top veertig aan 

de start, maar was het Beethoven in de wedstrijdbaan. Het meer klinkt nog anders - het lichte 

zoemen van oordruk onder water. Tijdens de wedstrijd volg je dat gezoem tot aan het strand, daarna 

ga je op zoek naar je landbenen, naar het punt waar het natte zand eindigt en je voeten beginnen. Ik 

herinner me dat ik trillend door de wisselzone ging, handen op mijn rug voelde die me naar de 

omkleedtenten loodsten. Je wetsuit wordt opengeritst en er wordt zonnebrand op je lijf gespoten, 

terwijl jij om je bril roept. Ik keek of ik Liv niet zag toen ik naar de fietsenrekken holde, maar het was 

druk bij de vrouwentent, en ze kleedde zich altijd trager om. Sommige atleten stopten ook even bij 

de voedingspost. Ze pelden hun bananen en PowerBars. Mijn fietscalorieën zaten allemaal in één 

flesje. Accelerade + CarboPro. En zo nodig energiegels.  

Vanavond eten tante Bea en ik spaghetti. Ik lachte Liv altijd uit als ze alles weer stond af te wegen, 

maar dit weekend heb ik haar voedingsweegschaal meegebracht. Vierhonderd gram 

volkorenspaghetti, geplette tomaten, extra magere kalkoen. Na het eten zullen we de fietsroute met 

de auto doen. Langs de meren: Skaha naar Vaseux, Vaseux naar Osoyoos. Penticton-Oliver-

Keremeos, honderdtachtig kilometer. Om de vijfentwintig stap ik dan uit om te fietsen. Zo krijg je 

voeling met de glooiing, het oplopende oppervlak van een schijnbaar vlakke weg. De bergpassen 

stellen niets voor. Naar het einde toe zit je het hoogst: 762 meter. Tante Bea zal langzaam naast mij 

rijden, met haar cassette van Creedence Clearwater op. Als ze voor me remt om de fiets in te laden, 

zal ze zingen: ‘I like the way you walk, I like the way you talk, oh, Susie Q.’ Morgen doen we de 

looproute. Vorig jaar hebben we die ook gedaan, maar ik hou niet van verrassingen. Zo hebben we 

allemaal onze rituelen. Liv at zon op wedstrijddagen. We hebben zo’n dakraam in onze keuken 

waardoor het licht van mei tot september naar binnen stroomt. Dan ging ze onder het glas staan met 

een kom witte yoghurt totdat de zon van haar lepel rolde. Soms keek ik toe vanuit de gang. Je kon tot 

op de seconde voorspellen wanneer ze zou gaan knipperen van het felle licht. Maar op de zondag 

van Ironman ontbijt je voor zonsopgang. Aanmelden om vijf uur; onze wekkerradio stond op vier. Ze 

probeerde geroosterd brood met pindakaas, maar hield het niet binnen. Wedstrijdzenuwen, ik 

hoorde haar kokhalzen onder de douche. Elke competitiesporter zal het bevestigen: op de dag van de 

wedstrijd kies je voor vloeibaar. Moeders wisten het al in de jaren vijftig. Niet zwemmen vlak na het 

eten. Als een meisje let op wat ze eet, is het een stoornis; als haar broer let op wat hij eet, is hij een 

atleet. We hadden hetzelfde BMI. 

Dit is de eerste keer dat ik de Greyhound neem. Vorig jaar werden we door onze ouders gebracht. Liv 

wilde lunchen in Princeton, want dat was de enige stad met een Booster-Juicebar. Booster Juice zet 

voedingslabels op al hun sapjes, zodat je zeker weet dat er dertig gram proteïne in je bananen-

weismoothie van 500 calorieën zit. Ik had zin in Dairy Queen. Een romige milkshake van 

chocoladekoekjes met een dubbele laag warme fudge. 

‘Wat smerig,’ zei Liv. 

‘Daar heb ik nu even zin in.’ 

‘Da’s meer dan 100 gram suiker. Voor een medium.’ 
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‘Ach.’ 

‘Denk toch na. Straks ben je misselijk. Dat zijn wel zes bananen.’ 

‘Hoeveel bananen nog voor je stopt met je gezeik?’ 

Daarna zei ze niets meer. Ze deed haar oortjes in en keek mokkend uit het raam. Je wist dat ze van 

streek was als je een waasje zweet boven haar wenkbrauwen zag glinsteren, of op haar 

kaakbeenderen. En soms liet ze haar mond openhangen als ze uitgepraat was, alsof ze naar adem 

bleef happen. Maar dan gaf ik haar een por tegen haar schouder met mijn oogleden binnenstebuiten 

geklapt, en verkocht zij mij een klap achter op mijn hoofd. 

Lang-QT-syndroom, dat zei de anatoom-patholoog. Aritmie. Gemuteerde natriumkanalen, 

verminderde kaliumtoevoer: het dokterstaaltje klonk nooit heftig genoeg. Mama had me verboden 

om dit jaar mee te doen. ‘Ik verbied het je,’ zei ze. We ruzieden toen ik me inschreef in oktober, een 

paar dagen voor Halloween. We waren pompoenen aan het uitsnijden. Met haar vlakke hand sloeg 

ze de hare van het aanrecht. 

Ook papa komt niet dit jaar. Hij zegt dat het vanwege zijn werk is, maar hij heeft geen dienst op 

zondag. Vorig jaar aten ze bij Thomasina’s, een bakkerij met warme scones recht uit de oven en 

zuurdesembolletjes die vanbinnen nog dampen als je ze in tweeën wrikt. Samen zaten we aan een 

tafeltje. Liv en ik hingen aan onze iPods en ijskoude drankjes. Mama en papa staarden uit het raam 

en smeerden boter op hun scones. 

Het hoogste gebouw in Princeton is de toeristische dienst. Mijn bus moet er een halfuur wachten, 

misschien trakteer ik mezelf dan wel op een aardbeiensmoothie. Ik stel me soms vragen bij het menu 

van andere dieren. Hoe millennia van wormen en pissebedden hebben bijgedragen aan de 

botdichtheid van vogels. Aan het vliegspierstelsel, proteïne met weinig vet voor zweefvriendelijke 

borstspieren. In tegenstelling tot pinguïns, die zwemmen en inktvis eten. We wegen minder dan toen 

we nog apen waren; we zijn aerodynamischer geworden. Ik wou dat we vleugels hadden. Ook al 

luiden de hardloopregels: ‘Geen andere vorm van voortbeweging dan hardlopen, wandelen of 

kruipen.’ Liv had die regel uit de atletengids geknipt en in haar dagboek geplakt. Vóór de fiets-

hardloopwissel was die nog grappiger. Het gewicht van je spieren, de zwaartekracht die aan je trok, 

je bloed en je ademhaling die in het wegdek pompten.  

Vorig jaar ben ik doorgegaan tot de schemering. Tot de kippenbouillon en de cola. De prik ging als 

statische elektriciteit door m’n lijf, laadde me op alsof ik een ballon was die je tegen je haar wrijft en 

die tegen de muur blijft plakken. De vrijwilligers deelden de bouillon uit in warme papieren bekers. Je 

ging even langzamer joggen en streek langs de vingers van het joch met het mintgroene 

vrijwilligersshirt dat je de beker overhandigde. Het was het voedzaamste wat je die dag had 

binnengekregen, en je hield het vocht in je wangen en knikte naar het joch met downsyndroom, en 

hij graaide een andere beker van de tafel en vuurde een pico-bellogebaar op je af.  

Op de top van een heuvel vlak bij Skaha Estates stopte ik met rennen en wachtte 45 seconden in de 

hoop Liv te zien. Ik dacht dat ze voor was. Ze was een betere renner. Ik dacht dat ze misschien wel 

voorgeglipt was toen ik naar de wc moest bij de fiets-hardloopwissel. Maar toen zag ik papa in zijn 

Ford Escape bij de wissel op Christie Beach, zijn kaken scheefgetrokken en wit door de voorruit. De 

atleten dromden rond de tafel met de persoonlijke tasjes, spookten rond de voedingspost met hun 
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fluorescerende flessen Gatorade. Ik wankelde de weg af en liep recht naar de auto. Hij liet zijn blik op 

mij vallen door het raam, en heel even bewogen we geen van beiden. Hij zette de schakelaar bij het 

stuur om zodat de passagiersdeur van het slot ging. Ik opende de deur en ging voorin zitten en 

voelde zijn handpalm op mijn schouder. Zijdelings zochten zijn ogen de mijne, en toen startte hij de 

motor. Ik zag twee bekertjes koffie van Tim Horton in de bekerhouders. Hij reed weg van het 

parcours, naar de andere kant van het Skahameer, en pas toen we al halverwege de weg naar 

Kaleden waren, wees hij naar de beker aan mijn kant en zei: ‘Die is voor jou.’ 

Premature ventriculaire contractie is dokterstaal voor je hart dat een slag overslaat. De contractie 

wordt veroorzaakt door je hartkamers en niet door de sinusknoop. Op Wikipedia kun je schelle 

opnames beluisteren, die klinken als een doedelzak. Tempo rubato is Italiaans voor geroofde tijd. 

Ritmische vrijheid. Het expressieve versnellen en vertragen van een muziekstuk. Chopin speelde 

gelijkmatig met zijn linkerhand, op het ritme van de metronoom, terwijl zijn rechterhand in en rond 

de maat borduurde als een fret in een ladenkast. Links zit je klok, die de tijd bijhoudt. Liv speelde 

pianodeuntjes met haar tenen. Dan zat ze op haar stuitje op de kruk die ver naar achteren geschoven 

was en hield ze een halve grapefruit tussen haar handpalmen. Ze zoog het sap op door een rietje, en 

ik wachtte totdat ze haar kin vooruit zou steken en pulp op mij zou afvuren. Ik herinner me haar in 

screenshots. Alsof ze wel beweegt, maar mijn geest alleen stilstaande beelden kan vastleggen. Zo zie 

ik haar ook in het meer. Als ze zonder dat ik het wil door mijn hoofd flitst. Liv met een openhangende 

kaak, in het water happend naar lucht. Liv met een dunne pols tegen haar borstkas. Liv met 

uitpuilende ogen als een vis. Als ik mijn zus zie, zie ik geen Ophelia. Haar hart hapert en ze snakt naar 

adem in het meer en ik vraag me af op welk moment precies ze het besefte. 

Ik las ooit dat verdriet net als wachten is. Wachten tot je weer kunt slapen. Wachten tot je weer 

wakker wordt. Wachten op het derde bedrijf, de plotwending. Net als een twijgje dat je in de rivier 

gooit en dat nooit meer opduikt aan de andere kant van de brug. Misschien neem ik Bea’s kajak wel, 

vanavond in Penticton. Eindje varen. Liv en ik peddelden vorig jaar langs het zwemparcours, met een 

thermoskan warme chocolademelk en een doos Ritzcrackers, onze gettoblaster, de Beach Boys en 

zes D-batterijen. We voeren het warme duister in, het blauwe uur van de vleermuizen, die piepend 

langs de schrale lappendekenheuvels van Summerland scheerden. Liv legde haar peddel dwars over 

de rand van de kuip en sloot haar ogen. Ik peddelde door. Op de oever gloeide de lichtreclame van 

een motel, en we gleden langs die stralende weerspiegeling van licht. 


