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Toen Hilda en ik net bij elkaar waren, vond ik het fijn om urenlang aandachtig naar haar 

weerkaatsing in de spiegel te kijken. Ik drong erop aan om samen met haar naar cafés en 

plekken te gaan waar veel spiegels waren. Ik bekeek haar vormen in de spiegel, meer 

dan dat ik haar direct aankeek. Alsof ik bewust die afstand creëerde tussen haar en haar 

weerkaatsing, omdat je weerspiegeling soms meer op jezelf lijkt en omdat het een 

uitzonderlijke moed vereist om ernaar te kijken.  

Vaak wierp ik een steelse blik op haar honingkleurige ogen, waarna mijn blik 

rond haar delicate neus dwaalde en haar volle lippen en de ruimte ertussenin. Iets 

tussen de neus en de bovenlip van de vrouw in brengt mij altijd in verleiding, misschien 

de kwetsbaarheid ervan. Maar ook de lengte van de vingers en de grootte van haar palm: 

alsof de hand onthult wat de rest van het lichaam probeert te verbergen. 

Ik staarde net zo lang naar haar gezicht tot ze mij aankeek en ik daardoor 

wegkeek en mijn blik daarna weer naar het glas wendde. En wanneer ik dan in mijzelf 

keerde, vergeleek ik altijd de Hilda die ik kon aanraken met haar weerkaatsing, tot ik 

bijna krankzinnig werd. Ik stond erop dat we met elkaar vreeën voor de spiegel. Ik wilde 

dat ze lang naar zichzelf en naar de bewegingen van haar lichaam zou kijken. Ze keek 

dan verlegen van haar billen naar haar knieën en glimlachte, waarna ze haar gezicht 

verstopte achter het dichtstbijzijnde gedeelte van mijn lichaam. Op zulke momenten 

vielen haar lange, zachte, bruine haren uiteen over haar schouders en armen, waardoor 

ze op een vluchteling leek die het leven de rug had toegekeerd en bij mij toevlucht zocht. 

Toen Hilda van het spel met de spiegel begon te genieten, begon ik het om de een 

of andere reden, die ik nog steeds niet kan verklaren, te haten. Had ik het haar maar niet 

uitgelegd die dag. Het leek wel alsof ze mijn geheim had ontdekt of mijn ideeën over de 

aard van de mensen en zijn weerkaatsing had gestolen. Ik was bang dat ze zou inzien dat 

ze alle mogelijkheden zou kunnen zijn, iets wat aan de meeste mensen voorbij gaat.  

Er veranderde nog iets toen Hilda naar de spiegel begon te kijken: ik begon me 

incapabel te voelen bij haar. Ik genoot niet meer van het spel met de weerkaatsingen. Ik 

werd woedend telkens wanneer ze haar hoofd tijdens de seks optilde om naar zichzelf te 

kijken en dan wachtte ik af tot ze haar hoofd uit verlegenheid tussen mijn armen zou 

verstoppen, zoals altijd. Maar het duurde steeds langer en langer. Hilda zocht geen 

toevlucht meer bij mijn lichaam nadat ze ons had bekeken terwijl we de liefde bedreven. 

Ze begon me scherpe blikken toe te werpen en nu was zij degene die mij naar haar toe 

trok. Ik duwde mijzelf met geweld in haar tot ze zichzelf overgaf en tussen mijn handen 

verdween.  

Die kleine meid ging bij me weg nadat ik haar had geleerd om zichzelf te vinden 

en haar per ongeluk mijn geheim had onthuld, als een dwaze en domme man. Telkens 

wanneer ze aandachtig in de spiegel keek, staarde ik haar nog meer en geconcentreerder 



aan en confronteerde daarmee ook mijzelf. Ze begon haar ogen, die ze normaal 

dichthield om mijn zoen te ontvangen, open te doen en ik gaf niet toe totdat zij zich 

overgaf aan de duisternis, alsof dat het bewijs was van haar onderdompeling in de daad 

van de liefde en haar volledige afsluiting van de buitenwereld.  

Er was een lange tijd voorbijgegaan waarin ik mijn gelaatstrekken niet heb 

bekeken. Even was ik bijna dat litteken op mijn gezicht vergeten, dat zich strekt van mijn 

oog tot onderaan mijn linkerwang. Ik probeerde oprecht niet die permanente 

misvorming in de samenstelling van mijn uiterlijk te negeren. Maar om eerlijk te zijn 

vergat ik soms haar aanwezigheid. Net zoals we veel andere dingen in het leven vergeten 

en pas per toeval herinneren of wanneer de dagen dat vereisen.  

Ik ben veel dingen met Hilda vergeten, alsof ze er nooit is geweest: de markten 

van Sabra en Shatila en de zweetgeur van voorbijgangers. De smalle huizen die op aan 

elkaar gelijmde kartonnen dozen leken, provisorische kamers die gebouwd zijn door de 

mensen uit vluchtelingenkampen nadat de aarde daar voor hen te krap werd. ‘De Nauwe 

Aarde,’ zo beschreef mijn neef Mohammed het, die ‘daar’ woont. Een woedend aarde, die 

zich leek voor te bereiden om ons op te slokken en die door ons van streek was: niet 

omdat wij het bezetten, maar omdat wij en de aarde deelnamen aan dezelfde misère en 

dezelfde drang hadden om ervan verlost te zijn. We waren erin gegooid, gooiden onszelf 

op elkaar en bleven er. Een paar kilometer cement hield ons gevangen, dat onmogelijk 

ons verleden en onze herinneringen kon omarmen. Ons heden was eraan overgeleverd 

en onze toekomst was onmogelijk. Zo zijn de vluchtelingenkampen: geen huis, geen 

thuis, maar een overbevolkte plek, niet meer dan dat. 

Ik ben het litteken op mijn gezicht vergeten, mijn been waarmee ik mank loop en 

de ondraaglijke pijn waar de dokter me voor heeft gewaarschuwd. Ik ben de zwaarte van 

het lichaam, de dagelijkse beslommeringen en de vermoeidheid vergeten. Vergeten? Of 

heb ik het mezelf soms doen vergeten? Wat is vergetelheid anders dan het tijdelijk 

opschorten van de wonden, waarvan de wielen blijven ronddraaien tot het volgende 

station is bereikt? 

De trein naderde zijn bestemming. Mijn lief en ik klampten ons zo enorm aan 

elkaar vast, alsof onze harten sowieso zouden ontsnappen. We probeerden ze met onze 

nagels te grijpen, of de eerste liefdesvonken in onze handpalmen te vangen, zodat het 

niet zou wegglippen of vlamvatten, en verbranden. 

De tijd ging snel voorbij terwijl ik op haar wachtte. Ik lachte om mijzelf omdat ik 

gesprekken verzon die we voornamelijk niet hebben gehad; zodat het wachten geen last 

zou zijn, maar een ruimte die van genot bedolven was door de inbeelding van Hilda. Wat 

zou ze aantrekken, een van haar wijde rokken of haar favoriete paarse jasje? Welk 

parfum zou ze dragen? Zou ze me plagen en testen of ik de naam nog wel wist? Hoe zou 

haar mond bewegen wanneer ze at en hoe vaak zou ze lachen? Over welke vrienden zou 

ze me iets vertellen en over welke zou ze klagen? Zou ze me een nieuwe, baanbrekende 

danspas laten zien en zou ze me vastspijkeren op de bank zodat ik haar zwierende 

lichaam kon bekijken?  

Telkens wanneer ik aan Hilda dacht, had ik het gevoel dat de weggevreten 

huidcellen die het litteken op mijn gezicht tekenen, verse nieuwe cellen voortbrachten. 



Alsof er een nieuwe huid onder het vlees vandaan kwam, het bloed groen was geworden 

en er witte, rode en gele bolletjes uit bloeiden, waardoor ik plotseling mooi zou worden. 

Maar sinds mijn kleine meisje heeft besloten om wat afstand van mij te nemen, 

nadat ze vaak geklaagd had over mijn veelvuldige afwezigheid, kreeg ik een brok in mijn 

keel wanneer ik haar knuffelde. Wanneer ik haar in mijn armen nam en naar me toe 

trok, voelde ik een afstand die onze lichamen verbood samen te smelten. Het leek alsof 

haar middel naar achteren was gebonden en ze verhinderd was om zich met mij te 

bundelen. Ik voelde dit zelfs tijdens onze meest intieme momenten, alsof er een kloof 

tussen ons in was die haar ver van mij afzette. 

Ik stond weleens midden in de nacht op en ging op de rand van het bed zitten 

terwijl ik naar haar keek, de ene helft van haar lichaam bedekt, de andere helft niet, met 

een verlangen om haar wakker te maken en lang met haar te praten. Ik wist dat ik 

makkelijk lawaai zou kunnen maken, waardoor ze mijn slapeloosheid zou opmerken en 

me zou vragen of alles wel goed ging. Dat is al tientallen keren voorgevallen. Het was al 

genoeg wanneer ik een gekunstelde hoestbui had of deed alsof ik opstond om een glas 

water te pakken: ze deed dan haar ogen open en stak haar hand naar me uit om me 

gerust te stellen dat ze er was. Ik stelde haar een lullige vraag, zodat ik een opening had 

naar een lang gesprek, dat soms wel tot de vroege ochtend duurde. 

Nadat Hilda naar mijn geratel had geluisterd, lukte het me altijd om me over te 

geven aan een diepe sluimer, ogen gesloten, zonder zorgen, verzonken in een 

ongeëvenaarde rust. Ik heb er geen een keer op gelet dat het mijn lief nooit lukte om 

weer in slaap te komen na onze nachtelijke sessies. Het kwam niet in me op, terwijl ze 

naast me lag, om te bedenken waar ze over zou dromen of zelfs om mezelf af te vragen of 

ik haar had beroofd van haar slaap. Ik voelde me louter vervuld, omdat ik de last van 

mijn schouders had gehaald en ik weer vooruit kon. 

Nu durfde ik haar slaap niet meer te verstoren. Ik merkte dat mijn handen 

spontaan begonnen te trillen als ik haar haar wilde aanraken of zachtjes om mijn vingers 

wilde wikkelen. Ze viel in slaap in mijn bed, maar een paar centimeter van mijn armen 

vandaan, maar ze leek heel ver weg, alsof ik haar niet meer kende, alsof een eeuwigheid 

langs mijn lippen zou gaan en zou smeken om een zoen of een woord dat mijn hart zou 

bevriezen. Al zou ze mij voor eeuwig ‘mijn lief’ noemen, zou het niet meer klinken zoals 

het was. Het lijkt erop alsof haar aanwezigheid op deze manier een straf is voor mij, 

waarvan ik niet zeker weet of ik hem wel heb verdiend. 

Ik stond op uit bed en liep naar de deur, waar mijn wandelstok stond, maar ik 

pakte hem niet. Ik zette hem verder weg en begon met mijn manke been rond te lopen in 

het huis. Ik versnelde mijn pas en plantte opzettelijk mijn been op de marmeren vloer, 

alsof ik hoopte dat het onderste gedeelte van mijn lichaam in zou storten, vooral de 

linkerkant, zodat ik verlost zou zijn van deze zware last. 

Nadat ik vermoeid raakte en mijn been zodanig had uitgeput dat er geen gevoel 

meer in zat, ging ik liggen op de grote, rode bank. Hilda had die uitgekozen, samen met 

de honingkleurige stoelen en de houten tafel in het midden van de zitkamer. Eigenlijk 

had Hilda al het meubilair in het huis veranderd toen ze bij me introk. Decoratieve 



kristallen vazen, zilveren servies, kaarsen met de geur van kersen en bessen, moderne, 

kleurige gordijnen, oranje en witte tegels in de badkamer. Ze heeft alles omgegooid. 

Ondanks het feit dat ik het relatief goed heb na jaren van ontberingen, heb ik geen 

dag kunnen genieten van de verfijnde smaak. Alsof dat een specifieke eigenschap is van 

de rijken waarmee ze geboren worden, maar die de armen nooit kunnen krijgen. Ik had 

de dofheid van het interieur niet eens opgemerkt, totdat zij het had veranderd. De diepe 

olijfgroene kleur en het donkerbruine hout wierpen een schaduw in elke hoek van het 

huis, een soort uitbouw van mijn oude huis, alsof ik onbewust het vluchtelingenkamp 

hiernaartoe meegenomen heb. 

Ik glimlachte toen ik naar de plek keek en de pijn in mijn voet werd minder. Het 

was een glimlach van iemand die zichzelf had overwonnen. Ik begon een Andalusisch 

deuntje te neuriën om mijn eenzaamheid te maskeren en de last van de herinneringen te 

verlichten.  

Zingen is ook een vorm van verzet. Is het niet zo dat gevangen in detentiekampen 

zang gebruiken om het geweeklaag te kunnen overstemmen? Het is een streepje van het 

licht dat hen ontnomen is, een manier om creatief te zijn met je strot. Zo hebben ze het 

gevoel dat ze een eigen stem hebben die nog altijd kan zingen. Ik bleef neuriën terwijl ik 

dacht aan elke gevangene die van zijn vrijheid was beroofd; tot ik in slaap viel en 

droomde dat mijn melodie hen had bereikt en samensmolt met hun gezang. Samen 

werden onze stemmen luider en luider, om zo de deuren van hun kerkers af te breken. 

 


