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De straat was klein.
De huizen in de straat waren klein. De tuinen bij de huizen in
de straat waren klein. De kamers van de huizen in de straat
waren klein. Het leven van de mensen in de straat was klein.
Er was de kerk voor samenzang en de winkel voor de roddel.
De straat kende vreugde, de straat kende verdriet.
De straat kreeg kinderen en de kinderen vonden er hun liefde;
ze beloofden elkaar eeuwige trouw.
Het leven in de straat was overzichtelijk en voorspelbaar.
Met Kerstmis, met Pasen en de Eerste Heilige Communie.
Met huwelijk en geboorte, met doopfeest en Heilig Oliesel.
Het leven in de straat was goed.
Niemand hoorde ze. De klokken.
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‘Toen kwam de oorlog, die alles veranderde.’
Pier schraapte zijn keel. Hij zou dat niet moeten doen.
Kuchen en keelschrapen prikkelen de stembanden en roepen
nieuwe kuchen op. Pier wist dat niet. Pier was geen spreker.
Pier was een waarnemer. Een observator. Hij keek en
beschouwde. Neuriede en wachtte.
De woorden plakten aan zijn verhemelte. Een zorgzame
kinderjuf zou haar hand op zijn buik hebben gelegd en hem
bemoedigend hebben toegesproken. ‘Langzaam praten’, zou ze
gezegd hebben. ‘Rustig ademen.’ Maar er was geen zorgzame
juf. En Pier was geen kind. Hij kuchte en las verder.
‘Jat zou Afrika nooit zien, niet naar Engeland varen. Zijn
blik bleef zoeken naar een horizon, maar het einde van de straat
was steeds dichtbij.’
‘Was…?’ Iemand bracht een hand naar zijn oor.
‘Steeds dichtbij’, herhaalde hij. En zocht verstoord de
bron van het geluid. ‘Moeder moest geholpen worden in de
zaak. Niet omdat het druk was, maar omdat ze dingen vergat
sinds vader was gestorven. Zo verstreken de dagen, de weken,
de maanden, de jaren. Jat werd ouder, en legde zich neer bij het
onvermijdelijke. Als we íets van Jat hebben geleerd, dan is het
dat aanvaarding van het lot bijdraagt aan een gerust gemoed.
Vandaag brengen we hem naar zijn laatste rustplaats.
Enzovoorts en zo verder.’
Het schrijfblok zeilde over tafel en plofte op de vloer.
Niemand hield het tegen, niemand bukte om het op te rapen.
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Het oude hout kraakte. Pier vouwde zijn benen onder
tafel en strekte zijn knokige lijf. Zijn schouderbladen haakten
achter de rugleuning van zijn stoel, als de vleugels van
aartsengel Azraël. Zijn vleesarme kont zocht houvast aan de
rand van de zitting. De positie was penibel. Een trapezewerker
zonder vangnet. Een lichte siddering van de bilspier zou het
wankel evenwicht verstoren en heel zijn lange lijf zou met
geraas onder tafel schuiven. Tot ergernis van de mannen. Het
was hun kaartavond.
‘Er moet iets bij, Pier.’ De jeneverfles trilde in de hand
van de schriele sigarenboer die ze Vest noemden. Hij vulde zijn
glas en zoog vuur in zijn Hajenius Corona, die te groot was
voor zijn kleine mond en smalle lippen. Zijn duim drukte een
tablet uit de verpakking. Aspirine, had hij de mannen uitgelegd,
om de hoofdpijn voor te blijven. ‘Iets over de verkoop van zijn
wijk.’ Hij kauwde op het medicijn tot het als duinzand aan zijn
verhemelte plakte. Een slok jenever rolde door zijn mond en
spoelde de cocktail weg. Zijn schouders rolden. ‘Toen is hij in
een gat gevallen.’
‘Kómt, Vest. Kómt.’ Pier wreef het slaaptekort uit zijn
diepliggende kraalogen. ‘Het is pas een begin hè! Ik heb nog
tijd.’
De wekker tikte op de schoorsteenmantel.
‘Wie zegt dat?’ De sigarenboer schroefde de dop van de
fles. ‘Het kan snel gaan. Een neef van mij lag met zes weken
onder de grond. Zo dood als wat. En altijd kerngezond
geweest.’ Zijn ogen zochten de mannen rond de tafel. Hij
bedoelde maar.
‘Je neef Herman zeker.’ Koster Baptiste Toussaint van de
parochiekerk tuitte zijn lippen. Hij deed dat vaak. Als hij
nadacht. Iets wilde zeggen. Of juist wilde zwijgen. Uit
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gewoonte. ‘Herman was tweeënnegentig. Dan kun je het
verwachten. Riek van mijn portiek is genezen. Dat gebeurt
ook.’ Toussaint sprak in vierkante zinnen. ‘Dat het verdwijnt.
Zoals het kwam. Kan ik delen?’ Consciëntieus spreidden zijn
handen de kaarten van het spel, tot ze als een waaier op het
tafelkleed lagen; de rugzijden - repeterende witte lelies op een
marineblauwe ondergrond - naar het nicotinebeige plafond
gericht. De koster schoof ze ineen, tot ze een ordentelijke stapel
vormden. Wie oplette zag zijn duim de zijkant strelen voor hij
ze langs elkaar liet glijden. ‘Ik zou wachten met schrijven.
Straks is je werk voor niks. Overleeft Jat ons alle vier.’
Geconcentreerd joeg hij de kaarten over tafel, tot bij de spelers.
‘Jat is de oudste.’ Vest slurpte de bollende kop van zijn
kelk. De handeling verried routine. Het vocht trilde, maar zijn
lippen verspilden geen druppel. ‘En hij is ziek. Ernstig ziek.
Wij hebben niks. Ik niet tenminste.’ Hij schrok van zijn
woorden. De mannen rangschikten hun kaarten en taxeerden
hun kansen.
De stilte hernam zijn plaats in de keurig ingerichte kamer.
Zei ik keurig? Ik bedoelde karig. Een kamer die geen
beschrijving behoeft. Iedereen weet wat een kamer is en kan
zich een beeld vormen van een karig ingerichte kamer. Een
theemeubel, stoelen en een tafel. Een grijze gashaard met een
flakkerende waakvlam. Zet ze ergens neer en het is een karig
ingerichte kamer. Wanden met loze decoraties. Een houten
crucifix met een verdroogde palmtak. Vloerbedekking met
slijtplekken. Nabestaanden zouden geen belangstelling hebben
voor de boedel. Een opkoper zou geld vragen om de zooi te
dumpen op de stort. De kamer doet er niet toe. Het gaat om de
mannen. Drie kaartspelers en een doodgraver aan een houten
tafel. Zwijgend, zoals oude mannen zwijgen. Alles is gezegd en
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niets baart meer opzien. Alleen het noodzakelijke wordt
ingebracht. Alleen het noodzakelijke…
‘Hij is er rustig onder.’ De rook van Schaarbeeks
Montecristo wandelde mee met zijn woorden. Slenterend
publiek op een verregende vakantiedag. ‘Ik zou woedend zijn.
Woedend dat het mij moest overkomen.’ Hij pauzeerde lang.
De mannen richtten hun blikken op de zwijgende spreker. Er
moest méér komen, wisten ze. Pauzes hebben een functie. Maar
ook

een

maximale

lengte,

zoals

broodbeleg

een

houdbaarheidsdatum. Zolang de spreker pauzeerde, stokte het
spel. Stond de tijd stil. Nodeloos. De gepensioneerde
meteropnemer zette de cigarillo aan zijn lippen. De weg moest
vrij voor een klinkende apotheose, zoveel was duidelijk. ‘Ziek
worden’, zei hij. ‘Ernstig ziek’, vulde hij aan, toen hij de
teleurstelling in de ogen van de mannen zag.
‘We gaan allemaal een keer.’ Pier kon de dingen zeggen
zoals ze waren. ‘Of we willen of niet. Vroeger of later.’ Hij
wreef over zijn gekromde neus en ingevallen wangen. Waar
zijn hand de kaaklijn raakte, raspte het.
‘Goed voor jou’, zei Schaarbeek. De askegel van zijn
sigaar viel op het tafelkleed en bleef uitnodigend liggen. Hij
spande zijn wijsvinger en nam het leder vol op de wreef. De
resten dwarrelden naar de vloer. Late sneeuw in april, bloesem
in een voorjaarsstorm. ‘De één zijn dood, is de ander zijn
brood, maar ik zal me verzetten. Tot mijn laatste snik.’ Hij
haalde zijn neus op en keek de tafel strijdbaar rond.
‘Ha!’ jubelde Toussaint. ‘Hoor je wat je zegt? Je zal je
verzetten tot je laatste snik! Tot je laatste snik! Snap je? Je
verzet leidt tot niks! Je gaat eraan! Net als wij!’ Stralend
consumeerde hij zijn spitsvondigheid. De mannen knikten
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welwillend. In een verfijnder gezelschap zou iemand touché
geroepen hebben.
Het schijnsel van de hanglamp zette de kamer in een
groezelige gloed. Ongewassen gordijnen dansten de verveling
van zich af, in the old fashioned way. De mannen hadden er
geen oog voor. Ze zochten hun troefkaart in een mist van
benzeen, nitrosaminen en formaldehyde. De kamer stonk naar
mannen, bier en tabak. De atmosfeer benam hun de adem, maar
het stoorde hen niet. Het was hun habitat. Ze overleefden, zoals
Ceratiidae gedijen in de diepte van de oceaan en uiteenspatten
als ze aan de oppervlakte komen.
‘Mag er een raam open?’ Vests vrije hand wapperde
opzichtig met de boordpunt van zijn overhemd.
‘De tuindeuren staan open’, zei Pier. Hij zwaaide zijn
woorden uit als ongewenst bezoek dat te laat vertrekt. Hij
minachtte de sigarenboer. Om zijn gezeur, om zijn schriele
gestalte, om zijn stem. Hij zou hem willen slaan. Zoals
kinderen mieren doodtrappen en vliegen de vleugels uittrekken.
Om te kwellen. Of dat niet eens. Zomaar. Om de tijd te doden.
‘En het is hier niet heet. Je hebt angstzweet omdat we praten
over de dood.’
Toussaint gniffelde in zijn glas. ‘En omdat je altijd dat
wollen ding draagt, ook als de mussen van het dak vallen.’ Hij
tolereerde de sigarenboer aan de speeltafel, maar voelde geen
verplichtingen. De mannen lachten broeierig.
‘Vind je het gek? Weten jullie geen leuker onderwerp?
Het gaat hier altijd over ziekte en dood. Hou daar toch mee op!
We moeten over leuke dingen praten!’
‘We zijn oud.’ Schaarbeeks blik zakte naar de bodem van
zijn glas. Hij hoekte het restant naar binnen en ontlastte zijn
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maag met een langgerekte boer. ‘Er zijn geen leuke dingen
meer.’
‘Stil!’ De koster hief zijn rechterhand. Zijn hoofd trok
schuin, zijn mond zakte open. ‘Daar komt-ie.’ Hij pakte zijn
kaarten en herschikte ze. ‘Ik denk dat ik ga passen’, riep hij,
luider dan noodzakelijk.
‘Gaat het goed, Jat?’ Bezorgd monsterde Vest de
monumentale gestalte in de deuropening. Een knoestige
dekknecht, wankelend op volle zee. Zijn grote handen
omklemden de deurposten. Het schip zou naar bakboord hellen
en de zeeman anticipeerde. ‘Natuurlijk gaat het goed’, sprak de
koster voor zijn beurt. ‘Wat zou er niet goed moeten zijn? Jat is
naar de wc geweest en speelt nu verder. Nietwaar Jat? Ik heb
net gezegd dat ik pas.’
Breekbaar scharnierde het kolossale lijf zich op de laatste
vrije stoel. De zitting siste opgespaarde lucht uit zijn polyester
ingewanden. ‘Dat hoorde ik, Koster. Ik ben niet doof. Ik was
een beetje duizelig.’
‘Duizelig…’ Schaarbeek knikte als een vinoloog op een
proeverij van excellente wijnen. ‘In de wijkkrant stond dat
duizeligheid het eerste teken van ouderdom is.’
Jat leunde zwaar op het verschoten tafelkleed. ‘Jullie
moeten het niet over mij hebben als ik pissen ben.’ Zijn blik
zocht de ogen van de mannen. ‘Als je over mijn naderende
einde wil praten, doe dat dan in mijn aanwezigheid. Ik ben er
nog, en ik kan er tegen. De dood hoort bij het leven, zoals
jenever hoort bij Vest.’ Het gorgelde in zijn keel.
Jat was geen man van verwijten. Hij legde zijn massieve
handen op het tafelblad en keek de kring polsend rond. Er
ontsnapte hem een blazende boer; de brok meegekomen
voedsel slikte hij omstandig weg. Heel zijn leven had hij een
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melkzaak gedreven op een hoek van de straat. Duizenden
flessen en kratten hadden een laag eelt op zijn handen
achtergelaten, grof en gevoelloos als de schors van een kurkeik.
Hij was geen dag ziek geweest. Nu veroverde een groeiend
leger muitende cellen zijn in de touwen hangende lijf. Elke dag
wonnen ze terrein. Hun gretige klauwen grepen naar zijn
ingewanden, klommen over zijn darmen naar zijn lever en van
zijn longen naar zijn hoofd. Jat liet ze begaan. Hij wist dat het
een kwestie van tijd was en legde zich erbij neer, zoals de
aangevreten gazelle zich niet meer verzet tegen de hongerige
leeuw.
‘Wie zegt dat wij het over jou hadden?’ Vests ogen
schoten over tafel. ‘Ik zei dat ik het warm had en vroeg of er
een raam open kon.’
‘Waarom ben je toch zo’n windvaan, Vest?’ Jats woorden
krasten over schuurpapier. Het rebellenleger bezette de
buitenwijken van zijn strottenhoofd en gijzelde zijn stem. Zijn
hand omklemde de breekbare onderarm van de sigarenboer.
‘Bang om klanten te verliezen? Is dat het? Is liegen je tweede
natuur geworden? Alles voor de omzet? Mooi weer vandaag.
Zegt u dat wel. Anders nog iets? Je kunt niet iedereen te vriend
houden Vest, altijd met alle winden meewaaien. Jullie hadden
het over mij. Geef het toe. Ik ben niet kwaad, ik vraag alleen
het niet te doen. Het is vervelend als mensen achter je rug om
over je fluisteren en stilvallen als ze je zien. Dan voelt een
mens zich een dolende ziel tussen de levenden.’
Schaarbeek knikte goedkeurend. ‘Een dolende ziel tussen
de levenden…’
Vest bevrijdde zijn arm en masseerde nieuw leven in het
vlees. Hij schoof ongemakkelijk over de zitting van zijn stoel.
De mannen hoorden het plastic drenzerig knarsen. Hij strekte
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zijn nek tot er wervels knakten. ‘Horen jullie dat? Jat zegt dat
ik zit te liegen. Vroeg ik dan niet of het raam open kon?
Schaarbeek? Koster?’ Zijn hand reikte mechanisch naar de fles
- die Pier pesterig verschoof.
‘Ook.’ Schaarbeek aarzelde. Hij hechtte aan eerlijkheid.
Als uitgangspunt. ‘Maar Jat heeft gelijk. We moeten niet achter
zijn rug om over zijn ziekte praten. Dat is niet netjes. Dat is
pijnlijk. Dan voelt Jat zich een dolende ziel tussen de
levenden.’
Het vloerkleed plooide onder Piers schuivende stoel. ‘Ik
zet de tuindeur op een kier.’
‘Zullen wij dan verder spelen? Het is tenslotte onze
kaartavond’, sprak de koster dwingend. Hij wapperde sigarenas
van het kostuum dat van zijn vader was geweest, de oude
koster. Hij droeg het af, had hij de mannen uitgelegd, uit
eerbied

voor

de

gestorvene.

Het

kostersambt

bracht

verplichtingen met zich mee, moesten ze begrijpen. Ze hadden
hun twijfels ingeslikt tot hij uit het zicht verdwenen was.
Glimmende plekken legden meedogenloos de leeftijd bloot,
maar het kamgaren was van nobele kwaliteit geweest en de snit
wees op vakmanschap van de anonieme kleermaker. Helaas
was de kosterszoon kleiner dan zijn vader. Hij had het kostuum
weggebracht om te laten vermaken, maar het naaiatelier op de
laan bleek overgenomen door de familie Öztürk. De koster had
het kledingstuk niet achtergelaten. ‘Die etenslucht blijft in je
pak zitten’, had hij de mannen uitgelegd.
Piers ogen gleden over de verwaarloosde stadstuin. De
siervijver stond droog. Algen hadden op de bodem een verend
groen tapijt geweven. Tussen de tegels van het scheefgezakte
terras vocht onkruid voor een plek in de zon. Tegen de
verveloze schuur leunden kromgetrokken planken. Een zeil had
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ze moeten beschermen tegen de elementen, maar een
herfststorm had het plastic aan repen gescheurd. Pier nam zich
voor de tuin op te ruimen als het minder druk was. Maar het
was niet druk. Het was nooit druk. Zijn blik haakte achter de
Hedera, die het leven uit de Goudenregen had gewurgd. ‘Hij
die de snoeischaar opneme, zal door de snoeischaar getroffen
worden. Mattheüs 26 - 52’, sprak hij melig. Kille avondlucht
sloop met hem mee, de kamer in. Ze snuffelde aan de enkels
van de mannen, als een brutale zwerfkat. De koster spreidde
zijn benen en keek geschrokken omlaag.
‘Klaveren, Jat.’
‘Ik kan niet. Pas.’
‘Mogen de deuren dicht, Pier? Het tocht.’
‘Raam open, deuren dicht! Vest, je lijkt een oud wijf!’
De sigarenboer lachte mee, uit lijfsbehoud. De mannen
hadden er geen aandacht voor. Ze smeten hun kaarten op het
kleed, alsof het gestraft moest worden voor onbenoemd leed.
‘Wat heb je nou precies, Jat?’ Vest wikkelde zijn vraag in
feestelijk cadeaupapier. Ze kon geruild worden. ‘Zo’n
ouwemannenkwaal? Pas.’
‘Ik heb kanker. Dat weet je. Iedereen weet het. Begonnen
in mijn darmen, uitgezaaid naar de rest.’
‘Zo!’ reageerde Vest ontzet. ‘Ka. De gevreesde ziekte.’
De lucht floot door zijn neusharen. ‘Dat is me wat. Dat is me
nogal wat. Ik weet niet wat ik daarop zeggen moet.’ Niemand
wist het. De mannen kenden de aard van Jats ziekte, maar nu
was het gezegd. Als ruimteafval tolde het door hun hoofd. Ze
probeerden het te pakken, maar het dreef weg, cirkelend in
slow motion, naar de donkere diepte van het heelal.
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De melkman doorboorde de ongemakkelijke stilte. ‘Een
mens moet ergens aan doodgaan, is het niet? Waarom zou
iedereen kanker krijgen en ik niet?’
‘Pas’, zei Schaarbeek. ‘Tachtig procent van de mensheid
krijgt kanker.’
‘Wijkkrant?’ vroeg Vest.
Toussaint leek gekweld door hardnekkige jeuk aan zijn
anus. ‘Kennen jullie die mop van die man die sterft aan de
griep?’ Smekend keek hij de tafel rond. De mannen begrepen
het. Ze kenden hem niet. ‘Vraagt zijn buurman aan de weduwe:
waaraan is uw man overleden? Zegt ze: aan de griep. Zegt de
buurman: O, gelukkig niks ernstigs!’ De koster genoot gulzig.
‘Zo gaat-ie niet’, corrigeerde Vest. ‘Maar als je hem goed
vertelt, is-ie leuk. Als je langs het knopje loopt, Pier, mag het
licht dan aan?’
‘Raam open, deuren dicht, licht aan: het lijkt hier wel een
tehuis voor demente bejaarden! Moet ik straks je steunkousen
uittrekken?’ De mannen gromden van genoegen.

De wereld was geen veilige plaats voor kinderen met een
handicap. Schaarbeek en Vest hadden het jong ervaren. Hun
angst was verstopt achter meekleurende brillenglazen. Ze
mochten aanzitten, maar moesten waakzaam zijn.
‘Twee harten.’
‘Toe maar.’
‘Nou heb ik het weer heet.’ Vest blies zijn wangen bol en
zocht steun bij Schaarbeek en de koster. ‘Of de duvel ermee
speelt.’ Hij richtte zijn hoofd op en snoof als een knaagdier dat
onraad ruikt. ‘Het lijkt wel of er hier een kachel brandt. Pier,
brandt er hier een kachel?’
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‘Op de waakvlam, zoals altijd. Als de waakvlam uit is,
krijg ik hem niet meer aan de praat en ik heb geen zin om voor
jou in de kou te zitten. Een monteur komt niet gratis.’
‘Horen jullie dat?’ kraaide Vest. ‘Een waakvlam. De
kachel staat op de waakvlam. In de zomer. Geen wonder dat ik
het heet heb.’
‘Daarstraks had hij het nog koud’, glunderde Schaarbeek.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Een waakvlam kost je
honderd piek per jaar.’ De mannen zaten klaar om er schande
van te spreken, maar de koster zweeg en schonk zich bij. ‘Van
een waakvlam kun je het niet warm krijgen’, vulde Jat de stilte.
‘Je moet niet zo zeuren. Je lijkt Tinie wel. Dan te koud, dan te
heet. En nooit goed.’
‘Misschien heeft Vest wel vrouwelijke trekjes’, zei
Schaarbeek.
De sigarenboer plaatste zijn ellebogen op de tafelrand en
boog zijn frêle bovenlijf. ‘Wat bedoel je, meteropnemer? Zeg
het maar hoor. Ik heb mezelf niet gemaakt.’
‘Pas.’
‘Opletten Koster!’
‘Pas.’
‘Jat?’
‘Jat is even weggezakt’, zag Schaarbeek. ‘Dat is normaal.
Het is tien uur en we worden er niet jonger op. Vroeger gingen
we hele nachten door, tot twaalf uur als het moest, maar op
onze leeftijd heeft een mens meer slaap nodig. Om elf uur lig ik
er in.’
‘Misschien is het zijn ziekte’, zei Vest. ‘Kan Jat het spel
niet meer volgen.’ Hij maakte een toeter van zijn hand en
articuleerde. ‘Gaat het te snel voor je, Jat?’

17

‘Hou eens op over zijn ziekte’, viel Schaarbeek uit. ‘Er is
niks mis met Jat. Toch? Jat?’
‘Dank je, Schaarbeek. Er is van alles mis met mij, maar
nu heb ik gewoon slaap. Ik maak het niet te laat.’
‘We zijn nog aan het bieden!’ jammerde Toussaint. ‘En
Pier kan niet kaarten.’
‘Pier wíl niet kaarten’, corrigeerde de doodgraver. ‘Pier
vindt kaarten zonde van zijn tijd.’
‘Je zit te kijken! Is dat dan géén zonde van je tijd?’ riep
Toussaint verontwaardigd.
‘Wat

is

zinvol?’

zei

Schaarbeek.

‘Veertig

jaar

meterstanden opnemen, is dat zinvol?’
‘Je moet ergens aan doodgaan.’ Jat voerde zijn eigen
dialoog.
Pier imiteerde de stem van een zeurend kind. ‘Is er nog
bier? Mag het raam open? Mag het raam dicht? Mag het licht
aan?’ Hij boog zich naar de koster. ‘Ik zou niet eens tijd hebben
om te kaarten, Baptiste.’
‘Met drie man kun je niet spelen. We zullen een nieuwe
vierde man moeten zoeken’, vond Vest.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Wat bedoel je nou? Jat is er
toch? Hij gaat alleen vroeg naar bed.’
De rechterarm van de melkman lag als een geamputeerd
lichaamsdeel op tafel, wachtend op de patholoog. Zijn
linkerarm legde hij op de rugleuning van zijn stoel. Zijn ogen
bleven hangen bij de ongepoetste neuzen van zijn grove
schoenen. Zijn tong dreef een rest tabak naar zijn lippen. ‘Vest
bedoelt als ik er niet meer ben’, zei hij. Hij duwde zijn tong
tussen zijn lippen en spoog de tabaksrest naar het vloerkleed.
‘Allemachtig’, schrok Schaarbeek. ‘Zo ver is het nog lang niet.
Volgende week zit je hier weer. Toch? Jat?’ De melkman
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veegde zijn mond schoon aan de mouw van zijn Manchester
pak. Het had vaak aan de waslijn gehangen. Tinie hield van
schoon. Agressieve chemicaliën hadden de kleur uit de stof
gedreven en weggespoeld door het riool. Gebleven was een
aardetint die in geen staalboek was te vinden. Zes maanden na
haar dood had Jat zich een nieuw kostuum laten aanmeten bij
een stuntend modemagazijn op de laan, maar bij zijn vertrek uit
de winkel had zijn aankoop alarm geslagen. Hij was omgekeerd
en had het kledingstuk in de schoot van de geschrokken
caissière gesmeten. ‘Ik laat me niet voor dief uitmaken. Door
niemand niet’, had hij de mannen uitgelegd. Ze hadden geknikt.
Zo’n behandeling zouden zij zich ook niet laten welgevallen, al
wist ieder voor zich dat hij Jats kinderlijke onkreukbaarheid
miste. De waslijn zag het pak niet terug. Het geurde naar tabak,
schimmelkaas en vochtige kelders. De winkelhaak was met een
grove steek hersteld. ‘Jullie zijn bang voor de dood. Jullie
weten dat je niet het eeuwige leven hebt, maar je ontkent het,
zoals Schaarbeek. Of je verdooft jezelf, door met flauwekul
bezig te zijn, zoals Koster met zijn kaarten. Of je fopt jezelf,
zoals Vest, die een dooie wil vervangen door een levende en
denkt dat er dan niks verandert. Ik ben anders. Ik zie de feiten
onder ogen. In de verte luiden al de klokken. Ik hoor ze en ik
durf het te benoemen. Jullie niet. Jullie zouden het over je leven
moeten hebben en over je dood. Over de vraag of je de laatste
jaren mag vermorsen. Over de vraag of je goed hebt geleefd. Of
je al je talenten hebt gebruikt. Of er nog mensen zijn die je
moet vergeven of aan wie je vergeving moet vragen. Maar
jullie praten over tocht en over waakvlammen. Jullie zijn zo
bang voor de dood dat je gaat kaarten. Als bezetenen. Altijd
maar dat verdraaide kaarten. Zodat je niet aan je dood hoeft te
denken. Alsof kaarten belangrijk is!’
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De koster tuitte zijn lippen.
‘Maar als je wil kaarten’, vervolgde Jat, ‘moet je een
vierde man hebben. Een man die kan kaarten.’
‘En die wil kaarten’, tekende Pier aan, om misverstanden
uit te sluiten.
‘Kijk toch niet zo ver vooruit’, suste Toussaint. ‘Het kan
nog jaren duren voordat Pier jou moet wegbrengen.’
‘Of jou,’ reageerde Jat gestoken. ‘Je staat niet met een
volgnummer bij de slager. We zijn oude mannen, Baptiste.
Morgen kan Vest dood neervallen. Of Schaarbeek.’ De
melkman kneep plagerig in de onderarm van de meteropnemer.
‘Ja toch? Een mens maakt zich druk om een slechte kaart, het
volgende moment kan hij dood neervallen. Is alles zwart.’
‘Dat kan.’ Pier was opgestaan. Het gesprek raakte zijn
vakgebied. Een verkeerde opmerking kon zijn handel schaden.
Zijn stakige benen zetten weifelende stappen door de kamer.
Een kwaadaardig joch stuurde hem aan met zijn haperende
afstandsbediening. De Reiger noemden ze hem, als ze zeker
wisten dat hij hen niet kon horen. Ze zagen hem op
regenachtige avonden met zijn zeis door de donkere stad lopen.
Over glimmende straten, in flikkerend neonlicht, zoekend naar
nieuwe cliënten omdat het natuurlijk verloop tegenviel.
Cliënten, zei Pier. Nooit dooien. Nooit overledenen. Nooit
gestorvenen. Ze huiverden bij de gedachte en maakten elkaar
wijs dat ze een koude rilling voelden als hij passeerde. Een
vlaag die niet van de tocht kon zijn. Maar Pier had een
verzekerd inkomen en een gevulde voorraadkast. Omgekeerd
wist de doodgraver dat de mannen hem zouden terugbetalen. In
aanleg waren ze cliënten, zoals iedereen. Het was een
verstandshuwelijk, een verbond van de rede. ‘En dan heb jij
nog een hemel’, zei hij. ‘Schaarbeek gelooft daar niet in.’
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‘Is dat zo?’ De melkman draaide zijn stramme lijf. ‘Denk
jij dat er niets meer is? Daar schrik ik van, Bert.’
‘Wat zou er moeten zijn, Jat? Gouden lepels?
Vierentwintig maagden? Harp spelen op een wolk?’
‘Tweeënzeventig’, corrigeerde Pier. ‘Tweeënzeventig
maagden. En sommige schriftgeleerden beweren dat er geen
maagden, maar druiven worden bedoeld. Tweeënzeventig
druiven.’ De mannen waren overvraagd.
‘Ik denk dat ik Tinie terugzie’, zei Jat. ‘Dat zal toch wel?’
De doodgraver knikte ambtshalve. Toussaint tuitte zijn lippen.
Vest snoot zijn neus. ‘God schiep de aarde, Willem, en het
tuincentrum verkoopt ze. Vier zakken voor een tientje.’
Schaarbeek herschikte zijn kaarten. ‘Ik hoop het voor je.
Ik zou willen dat ik in een hemel en een rechtvaardige god kon
geloven. Maar ik kan het niet meer. Wat moet ik met een
alziende god die camera’s nodig heeft om zijn kerk te
bewaken?’
‘Rechtvaardigheid is de deugd die ons aan iedereen doet
geven wat hem toekomt’, zei Pier.
‘Dat van die camera’s is een ander verhaal…’, begon
Toussaint, maar de sigarenboer overschreeuwde hem. ‘Zullen
we ophouden over ziekte en dood?’ Hij propte zijn zakdoek in
zijn broek en schraapte zijn keel. ‘Het lijkt of we nergens
anders over kunnen praten. Ik vind alleen dat we moeten
nadenken over de tijd dat…’
‘En dat is heel verstandig’, viel Jat hem bij. ‘Leven is
vooruitkijken. Als het ging vriezen, liet ik geen volle
melkflessen op de binnenplaats staan. Dan zette ik de kratten in
de keuken. Je moet vooruitkijken.’ Speeksel droop op zijn
revers.
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Schaarbeek wierp een blik op zijn horloge. ‘Half elf al’,
schrok hij, alsof het tijdstip hem verraste. Alsof het ertoe deed.
‘Leven is vooruitkijken? Volgens mij doen wij niet
anders dan achteromkijken’, morde Vest. ‘En als we
vooruitkijken, gaat het over ziekte en dood.’
Pier takelde zijn lichaam uit zijn stoel en pakte de wekker
van de schoorsteenmantel. ‘Er komt een moment dat de dood
dichterbij is dan de Eerste Heilige Communie, Vest. Dan komt
het besef van het einde.’ Hij ratelde veerkracht in het apparaat
en nam een kwartier voorschot op de tijd.
De koster tuitte zijn lippen. ‘Tweeënzeventig druiven…’
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2
Hij had veel gehuild, die eerste dagen. Niet dat hij het
werk miste. Hij verafschuwde zijn baan bij het stroombedrijf en
zijn collega’s die flauwe grappen maakten over zijn naevus
flammeus, de wijnvlek die zijn schedel ontsierde. Het was een
huilen dat hij niet kon thuisbrengen. Pier had hem aangetroffen
bij het tuinhek voor zijn huis. En hij had het niet begrepen. ‘Je
bent vrij man’, had hij uitgeroepen. ‘Vrij man! Nooit meer door
weer en wind de huizen langs. Geniet ervan! Of jank je van
blijdschap?’
De meteropnemer had niet geantwoord. ‘Ben je bang
voor geldzorgen?’ had Pier aangedrongen. ‘Je hebt een mooi
pensioen? De gouden combinatie. Dat zei je steeds! De gouden
combinatie van geld en vrije tijd. Wat is daar dan mee
gebeurd?’
Schaarbeek had geknikt, als een kind dat zijn bal over de
muur van de humeurige buurman heeft geschopt en weet dat hij
hem niet meer zal terugzien. Pier had troostende woorden
gesproken. ‘Misschien moet het wennen. Je mist de routine van
het werk. Je huisbezoeken. De meters. De koffie.’ Hij was
suggesties blijven aandragen. ‘Dat hoor je vaker. Dat mannen
met pensioen gaan en zich geen raad weten met hun tijd. Maar
dat went. Je went eraan dat je niet meer naar je werk hoeft. Je
gaat uitslapen, elke dag een beetje langer. Je gaat de krant
lezen, alle berichten, ook de beurs, je probeert de puzzel, je
doet wat langer over je boterham, je neemt een tweede kop
koffie en je doet een boodschap. En ’s avonds is er de televisie.
Geloof me, het went.’

23

De meteropnemer had vochtige ogen op de tegels van de
stoep gericht en hij had gezwegen. Lang gezwegen. Daarna had
hij gesproken. Met gezwollen stem. ‘Ik loop door de straat,’
was hij begonnen, ‘en ik zie het leven dat aan mij is
voorbijgegaan. Ik heb alle meterkasten van de straat en de laan
gezien, ik ken de nummers uit mijn hoofd, ik weet wie veel
stroom verbruikt en wie de boel flest, maar ik heb niet geleefd.
En nu heb ik geen tijd meer. Mijn tijd is om. Ik zou trouwens
niet weten hoe het moet, leven.’
Pier had hem tegengesproken. Niet met overtuiging, maar
hij had hem tegengesproken. ‘Onzin!’ had hij gezegd. ‘Je bent
niet oud. Je wordt minstens negentig.’ Hij wist niet waarom hij
het zei, maar hij zei het. ‘Dus je hebt nog tijd genoeg om te
leren leven.’
Pier had zijn huis willen binnengaan, want zijn troostrijke
woorden volstonden, zo leek het hem. Maar Schaarbeek had
hem teruggeroepen.
‘Je kent Greetje.’
Hij had zijn hand op Piers arm gelegd en Pier had het
toegestaan. Hij had verstoord omlaag gekeken, maar hij had het
toegestaan. ‘Je dochter. Leuk kind. Ik zie haar nog hinkelen’,
had hij geantwoord. Met ergernis, want hij had zijn huis willen
binnengaan, maar hij had geantwoord. ‘Strik in het haar,
petticoat, witte sokjes. Vrolijk kind. Ze speelde op de stoep. In
die tijd kwam de zon verder de straat in, tot voorbij Louwers.’
‘Ik heb alles voor haar opzij gezet. Ik was geen goeie
echtgenoot voor Lies, ik had onbeduidend werk, maar ik was er
fier op dat ik Greet een fijne jeugd had bezorgd. Ze kreeg een
goeie start in het leven. Dat had ik tenminste goed gedaan.’
‘Mooi toch?’ Pier had zijn arm bevrijd en was naar zijn
voordeur gelopen. ‘Daar gaat het om in het leven,’ had hij over
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zijn schouder geroepen, ‘dat je je kind een zwiep geeft op de
draaimolen.’ Hij had zijn hand geheven. Als afscheidsgroet.
Maar Schaarbeek was niet gestopt. ‘Van de week telefoneerde
ze met Lies. Ze kon niet naar mijn afscheidsfeest komen. Dat
moest ik begrijpen. Daarvoor was er te veel gebeurd, zei ze.’
Pier had geaarzeld, maar hij had zich omgedraaid.
‘Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ze wil het me niet
vertellen. Als ik goed nadenk weet ik het wel, zei ze me. Ik heb
gepiekerd, Pier, maar ik weet het niet. Ik heb van haar
gehouden, haar beschermd en alles opzij gezet om haar een
goeie start in het leven te geven. En ze is goed terechtgekomen,
dankzij die goeie start. Ze kreeg rustig werk op een fris kantoor
en bracht een mooi salaris thuis. Maar nu…’
‘Daar gaat het om,’ had Pier nog maar eens gezegd, ‘dat
je je kind een zwiep geeft op de draaimolen.’
‘Ze vindt me een vreselijke vader. Een vreselijke vader.’
De doodgraver had naar woorden gezocht. ‘Je hoort
vaker dat vaders dingen met hun kinderen hebben gedaan. Ik
veroordeel je er niet om. Je zult je redenen gehad hebben. Ik
bemoei me niet met wat er binnen de muren van een gezin
gebeurt. Dat zijn mijn zaken niet.’
Er had een spier getrild onder Schaarbeeks linkeroog. Hij
had gezworen op het graf van zijn moeder - die vegeteerde in
een verzorgingshuis. ‘Je denkt toch niet dat ik… Pier!’ had hij
uitgeroepen. ‘Ik heb haar hooguit een pets op haar billen
gegeven. Omdat ze iets had geflikt. Het is niet goed, ik weet
het, maar ik ben een mens, Pier, met goeie en met zwakke
kanten…’
Zijn hand had steun gezocht op het aangetaste muurtje
naast het tuinhek. Er was een stuk steen losgeraakt. Het was
schuldbewust naast zijn schoen blijven liggen. Pier had
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verstoord omlaag gekeken, maar hij had gezwegen. Met
tegenzin, maar hij had gezwegen.
‘We waren een normaal gezin. Er gebeurde niks geks.
Hoor je? Er was niks geks. Geen haar op mijn hoofd… Ik had
je niks moeten vertellen hè? Jij gelooft me niet en straks denkt
de hele straat het. Dan ben ik de vader die niet van zijn dochter
kon afblijven. Maar het is niet waar, Pier! Het is niet waar!’
Piers blik was blijven haken achter de kale schedel van de
meteropnemer. ‘Als jij zegt dat je haar niet hebt aangeraakt,
dan heb je haar niet aangeraakt, Vlek. Ik ben er niet bij
geweest.’
‘Vlek?’
‘Je weet toch dat de jongens je zo noemen. Vanwege…’
Zijn hand had onbeholpen naar Schaarbeeks bevlekte schedel
gewapperd.
‘Dus ik word achter mijn rug om beschimpt. Mijn dochter
beschuldigt me van iets waarvan ik geen weet heb, en mijn
vrienden maken me bespottelijk om mijn handicap. Achter mijn
rug om!’
‘Vrienden? Het zijn maar buren’, had Pier gesust.
‘Straatgenoten eigenlijk. Ze wonen niet naast je.’
‘Dus de straat mag me belachelijk maken. Fijn is dat.
Straatgenoten die me belachelijk maken om iets wat de natuur
mij heeft aangedaan! Je hebt gelijk Pier, dat zijn geen vrienden.
Maar ik dacht altijd van wel. Wat je me nu vertelt, is een
teleurstelling. Een grote teleurstelling. Een klap in mijn gezicht.
Goeie kennissen, dacht ik. Op zijn minst. Op zijn minst goeie
kennissen. Kaartmaten voor mijn part. Vest, Jat en Koster. En
jij dan? Ben ik voor jou ook niet meer dan een straatgenoot?’
De doodgraver was naar zijn deur gelopen. ‘Je piekert te
veel’, had hij geroepen. ‘Dingen komen zoals ze komen. Ze zal
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het je wel vertellen, op een dag. De goeie zaak gaat niet
verloren door een enkele vergissing. Ze zal het je vertellen.
Dan weet je het.’
Schaarbeek had een mouw langs zijn wang gewreven. ‘Ik
mag het hopen, Pier. Want dit maakt me gek. Ik pieker me suf,
maar ik weet echt niet waarop ze doelt. Dat mag een dochter
haar vader niet aandoen, Pier. Dat mag een dochter haar vader
toch niet aandoen?’
Pier had de sleutel in het slot van zijn buitendeur
gestoken, maar hij had zich bedacht. Hij had zijn stramme
bovenlijf een laatste keer gedraaid en zijn wijsvinger op de
meteropnemer gericht. ‘Weet je,’ had hij gezegd, ‘vrouwen zijn
onnavolgbaar. Het zal iets met haar hormonen zijn. Trek het je
niet aan. Als je er volgende week naar vraagt, is ze vergeten dat
ze het heeft gezegd. Zo zijn vrouwen. Onnavolgbaar.’ Hij had
de deur geopend, op de kokosmat gestampt en hij was de
smalle vestibule binnengegaan. ‘Morgenavond acht uur’, had
Schaarbeek hem horen roepen, voor de deur in het slot was
gevallen. ‘Vraag het de jongens maar. Ze zullen hetzelfde
zeggen. Vrouwen met hormonen zijn onnavolgbaar. Mijn vader
zei het al. Ge moet ze mennen, de vrouwkes, dan kump ’t
goed.’
‘Toen kwam de oorlog, die alles veranderde. Jat zou
Afrika nooit zien, niet naar Engeland varen. Zijn blik bleef
zoeken naar een horizon…’
‘Je bent nog niet ver hè?’ Toussaints hand gleed over het
tafelkleed. Broodkruimels sprongen op, als artiesten in het
vlooiencircus.
‘Ik heb tijd.’

27

‘Dat is waar. Jat ziet er goed uit. Hij heeft het Heilig
Oliesel nog niet gehad. Is hij eigenlijk nog katholiek?’
‘Weet je dat niet? Hij komt toch in je kerk?’
‘Vroeger wel, nu niet meer. Vest en Schaarbeek ook
niet.’
‘Je ziet toch niemand meer? De kerk is leeg. Er is nog
één mis op zondag en er zitten twintig mensen. Vroeger zat de
kerk vier keer vol.’
‘En op zaterdagavond.’
‘En op zaterdagavond.’
‘Zelfs de nachtmis wordt slecht bezocht.’
‘Ze sterven uit.’
‘Ze kunnen het zonder de kerk.’
‘Nog een?’
Pier schonk bij tot de kop bevend op de kelken lag.
‘Zeg nog eens. Toen kwam de oorlog…’
‘…die alles veranderde. Jat zou…’
‘Wat veranderde er dan?’
‘Jat wou toch gaan varen? Dat heeft hij ons verteld. Als
kleine jongen had hij een droom: op de grote vaart naar
Amerika, Afrika, China. Andere culturen zien.’
‘Andere culturen? Die zijn in de straat komen wonen.’
‘Door de oorlog werd zijn vader ziek. Hij stierf na een
ellendig ziekbed. Mijn vader heeft hem nog begraven.’
‘En Sjaan werd gek.’
‘Zenuwziek noemden ze dat. Maar dat zeg ik niet. Ik zeg
dat ze dingen vergat. Dat klopt toch? Dat ze dingen vergat?’
‘Ze vergat dingen. Maar ze was ook zo gek als een deur.
Zo gek als een deur, Pier. Een sterke vrouw. Altijd in de kerk.
Altijd vijftig cent in de collectezak, elke zondag. Dat miste ik
wel.’
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‘Miste je? Dat geld was voor de pastoor. Voor het lekke
dak en een nieuw kazuifel.’
Hij tuitte zijn lippen. ‘Ik kocht er ook kaarsen van. En
kleine dingen.’
‘Ik oordeel niet, Koster. Over niemand niet. Je zal je
redenen hebben gehad. Het was geen vetpot, toen.’
‘Van Wapenveld had het beter dan wij, Pier. Kip,
karbonade, wijn. Elke avond wijn.’
‘Miswijn.’
‘Zijn preken werden onsamenhangender. Als hij al kon
lezen wat hij had geschreven. Uiteindelijk maakte hij geen
nieuwe meer. Dan haalde hij een oude tekst uit zijn bureau. Hij
bewaarde ze allemaal. Voor later. Niemand merkte het.’
‘Ze sliepen. De hele kerk sliep.’
‘Tot ik ze wakker maakte met mijn collectezak.’ Hij
grijnsde.
‘Rinkeldekinkel.’ Pier zwaaide een denkbeeldige zak
munten, zoals de priester het Turibulum zwiert om de lijklucht
uit zijn kerk te verdrijven. Toussaint knikte. ‘Het was geen
parochie voor ritselderitsel. Kwartjes en dubbeltjes waren het.
Soms een cent. Dan hielden ze hun hand boven de collectezak,
maar ik kende het geluid van elke munt. Als ik een cent hoorde
vallen bleef ik staan. Alsof ik wachtte op de rest. Dan keek ik
ze eerst aan, indringend, en dan liet mijn ogen langzaam
zakken. Heel langzaam. Heel subtiel. Je had hun gezichten
moeten zien. Knalrood. Ze wisten dat ik het wist. Een week
later gaven ze een stuiver. Of ze kwamen niet meer. Dan liepen
ze een half uur naar de Paulus.’
Pier kuchte. ‘Jat zou Afrika nooit zien, niet naar
Engeland varen. Zijn blik bleef zoeken naar een horizon…’
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‘Was dat zo? Ik heb Jat nooit zien zoeken naar een
horizon. Hij had zijn melkwijk.’
‘Dat is een metafoor, Baptiste. Ik zeg ook vaak dat ouders
hun kind een zwiep op de draaimolen geven. Dan bedoel ik dat
ze hun kind klaarstomen voor het leven. Of ik zeg dat het leven
lijkt op een sigaar. Je zuigt het uiteinde roodgloeiend, maar de
tabak wordt as en de rook verwaait. Als ik dat zeg, begrijpen de
mensen het beter. Jat heeft altijd spijt gehad van zijn keuze.
Zijn gedachten waren steeds op zee. Dat was zijn
jongensdroom. Begrijp je?’
‘Spijt van zijn keuze? Jat had niet veel te kiezen. Zijn
vader liet hem op zijn sterfbed beloven dat hij voor moeder en
de zaak zou zorgen. Dat heeft hij me verteld. Wel honderd
keer.’
‘Maar hij was liever gaan varen. Daar gaat het om.’ De
kritiek van Toussaint ergerde hem.
‘Ik vind het mooischrijverij.’
‘Dan vind je dat maar! Het is mijn vak en ik zie wat voor
woordje mensen doen als ze een dierbare wegbrengen.
Gestudeerde mensen zeggen zulke dingen. Metaforen. Ik
gebruik ze vaak. Een zwiep op de draaimolen, het leven als een
sigaar. Als een cliënt is overleden, zeg ik niet dat hij dood is,
maar dat hij ons is voorgegaan in de heerlijkheid. Dat klinkt
aanlokkelijk.’
‘Dood is dood.’
‘Je moet de nabestaanden troost bieden. In de grond
liggen rotten is vervelender dan in de heerlijkheid opgenomen
worden.’
‘Ik luister nooit naar sprekers. Ze barsten in snikken uit
en komen niet uit hun woorden. Daar kan ik niet tegen. Dan
word ik sentimenteel. Van binnen. Zeker sinds ik alleen ben.
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Als er een spreker is, doe ik mijn ronde door de kerk. Ik kijk of
er genoeg kaarsen liggen in de Mariakapel en ik leeg de
collectebus. Dat is een voordeel van begrafenissen. Dan zijn de
mensen goedgeefs. Ze denken dat je met geld een kans maakt
aan de hemelpoort.’
‘Het kan helpen. Was dat de bel?’
‘Ze zijn vroeg.’
‘Dat zal Vlek zijn. Hij loopt met zijn ziel onder zijn arm.
Greet heeft hem verteld van vroeger.’
‘Vroeger?’
‘Ik denk dat er iets gebeurd is. Zo’n meid zal dat niet
verzinnen. Maar ik oordeel niet. Bemin de mens zoals God hem
heeft geschapen, staat er geschreven. Ik heb hem gezegd dat het
de hormonen zijn. Vrouwen zijn onnavolgbaar, zei ik. Dat geeft
hem rust.’
De koster vroeg niet verder. Hij hoorde de buitendeur
openen en brommende mannenstemmen naderen door de gang.
‘Zo Koster, je bent er al?’
‘Dag Jat. Je bent vroeg.’
‘Ik wil met Pier praten. Over de uitvaart.’
‘Dat zeg ik: je bent vroeg.’
‘Ik wil het geregeld hebben. Dat geeft me rust. Toen
Tinie stierf, moest ik over dingen nadenken. Wat voor kist, wat
voor bloemen, welke muziek. Daar werd ik onrustig van. Dat
wil ik niet meer. Ik wil het geregeld hebben. Ik wil rust.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Jij bent de enige die er geen
last van heeft, Jat. Je nabestaanden zitten met de gebakken
peren.’
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‘Jat heeft geen kinderen’, zei Pier. ‘Het is goed dat hij
erover komt praten. Met zijn straatgenoten. Daarom schrijf ik
ook een grafrede.’
‘Om die reden’, grinnikte de koster.
Jat keek ervan op. ‘Schrijf jij een grafrede? Dat wist ik
niet. Wat staat erin?’
‘Hij is nog lang niet klaar’, sprak de koster voor zijn
beurt. ‘En dat hoeft ook niet. Riek van mijn portiek is genezen.’
‘Riek is dood’, zei Jat. ‘Al vijf jaar. En voor die tijd
kwam ze ook niet in de winkel. Ze kreeg kanker van
zuivelproducten, zei ze. Kanker van zuivelproducten, hoe
verzin je het! Ze maakte de hele straat bang. Het scheelde me
twee kratten volle melk per week. En kaas en yoghurt.’
‘Maar eerst was ze genezen. De dokter had het haar
gezegd: u bent genezen. Het ging rond op het portiek.
Uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal.’
Pier nam zijn schrijfblok van het theemeubel en kuchte.
‘Toen kwam de oorlog, die alles veranderde. Jat zou
Afrika nooit zien, niet naar Engeland varen. Zijn blik bleef
zoeken naar een horizon…’
‘Zoeken naar een horizon?’ onderbrak Jat hem. ‘Ik heb
twee keer de horizon gezien. Op het strand. Nooit op een
schip.’
‘Dat bedoelt Pier ook. Het is een metamorfose.’
‘Metafoor’, zei Pier.
‘Ik vind het mooischrijverij, maar Pier zegt dat het moet.
Anders is de dood te griezelig.’
‘Metafoor’, herhaalde Pier.
‘Griezelig…?’

Jat.

proefde

gebeurt…’
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als
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‘Je wilde varen, maar je kwam de straat niet uit’, ging
Pier verder.
‘Je weet best hoe dat kwam, Van Arendonk.’
‘Dat weet ik, Jat. Dat weet ik en dat weten we allemaal.
Je hebt het wel honderd keer verteld. Dat leg ik ook uit, maar je
valt me in de rede.’
‘In de grafrede.’ Toussaint beloonde zichzelf met een
slok.
‘Moeder moest geholpen worden,’ vervolgde Pier,
‘geholpen worden in de zaak. Niet omdat het druk was, maar
omdat ze dingen vergat, sinds vader was gestorven…’
‘Omdat het druk was? Het was helemaal niet druk. Ik
moest van pa.’
‘Dat zég ik ook.’
Het schrijfblok zeilde over het kleed. ‘Je luistert niet, Jat.
Of word je doof?’
‘Is dat de bel?’ De koster ging verzitten. ‘Hopelijk komen
ze samen, dan kunnen we beginnen.’ Hij bracht de speelkaarten
naar zijn neus en snoof er wellustig aan.
Pier hield stil in de deuropening. ‘Vest is overvallen. Hij
is bedreigd met een mes en ze hebben zijn geld en sigaretten
meegenomen. Vest is overstuur.’
De koster kon het zich voorstellen. ‘Ben je gewond?’
‘Hij is bedreigd, maar niet gestoken’, rapporteerde Pier.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Bedreigd, maar niet
gestoken.’ Hij pakte zijn kaarten en schuffelde.
‘Was het er één? vroeg Schaarbeek. De sigarenboer stond
zwijgend in de deuropening; zijn ogen bleven op de vloer
gericht. ‘Hij denkt van wel’, zei Pier. ‘Er was niemand anders
in de winkel.’
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Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Laat me raden: een frisse
blonde knul die zijn spijt heeft betuigd.’
‘Sinds de komst van de bruine is het er hier niet op
vooruitgegaan. Vroeger gebeurde er nooit iets in de straat’, zei
Schaarbeek. De mannen tilden het slecht sluitende deksel van
hun geheugen. ‘Die jongen van Van Tol reed een meisje dood.
Maar dat was een ongeluk.’ De meteropnemer had het zien
gebeuren. ‘Voor mijn ogen. Hij bracht bestellingen rond. Op de
kruising van de laan heeft hij haar aangereden. Ze stak over
zonder uit te kijken.’
Toussaint had het ook gezien. ‘Dat was geen jongen van
Van Tol. Van Tol had geen zoon. Het was er een van de laan.
En er was iets met Bens vader. Die werd van het portiek
geduwd.’
‘Bens vader kreeg een hartaanval en overleed op straat’,
zei Pier. ‘Hij liep van het portiek naar zijn auto. Geen
indianenverhalen vertellen, Baptiste.’
‘Naar zijn auto!’ schamperde Vest. ‘In die tijd?’ De
mannen zwegen geschrokken en schonken zich bij.

34

3
‘Het begon met Soekarno.’ Schaarbeek plukte een pluisje
uit

het

tafelkleed

en

schoot

het

weg.

‘Gevluchte

oorlogsmisdadigers waren het. Van alle poepchinezen kregen
wij de politiecommissaris van Batavia. Hoe heette hij ook
weer?’
‘Iedereen noemde hem Soekarno’, herinnerde Pier zich.
‘Zijn echte naam weet ik niet. Ik denk dat niemand die wist.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Iets Indisch, denk ik.’
Vest had hem ook gekend. ‘Een geheimzinnig tiep. Een
enge man, met een vals lachje. Hij had heel wat arme drommels
omgelegd, in dat pindaland van hem.’
‘Toen is het begonnen. Toen werd de straat crimineel.’
Schaarbeek was bang geweest voor de indo, onthulde hij. ‘De
mensen zeiden dat hij zijn dienstpistool en messen en zwaarden
had meegenomen. Ik liep nooit langs zijn huis. Zul je zien dat
hij het op zijn heupen krijgt. Vechtersbaasjes hoor, de Jap.’ Ze
knikten instemmend. Vechtersbaasjes, de Jap. Vechtersbaasjes
met een vals lachje. ‘Boven zijn bank hing een klewang. Daar
ging ik echt niet onder zitten’, zei de meteropnemer.
Pier keek ervan op. ‘Ben je bij hem thuis geweest?’
‘Die man liet niemand binnen! Trouwens: wie zou het
gedurfd hebben?’
Vest zag hem nog binnenlopen. Op een mooie zomerdag.
Tegen het einde van de middag, als de zon lange schaduwen
door de straat trok en de dieselstank van bussen zijn winkel
binnenwaaide. ‘Dan lachte hij zo’n beetje.’ De winkelier trok
zijn gezicht in een grimas. De mannen keken en knikten
instemmend.
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‘Als een blanke lacht, weet je dat het goed zit, maar
hij…’ Vest herinnerde het zich als de dag van gisteren. ‘Hij
bestelde Kretenzers! Dat zijn kruidnagelsigaretten. Kruid-nagel-si-ga-ret-ten!’ Hij legde nadruk op elke lettergreep en keek
de tafel rond. ‘Dat zegt toch genoeg? Normale mensen roken
toch geen kruidnagel? Ze stonken als de pest.’
‘Vest bedoelt kretek’, zei Pier. Hij deed geen poging zijn
minachting te verbergen. ‘Heb je ze besteld?’
De winkelier glom. ‘De groothandel kon ze de volgende
dag leveren, maar ik heb hem natuurlijk verteld dat het heel
moeilijk zou worden.’ Hij pauzeerde. ‘Toen hij een week later
kwam informeren heb ik hem zes pakjes verkocht. In één keer!
Met tweehonderd procent winst. Ik zei dat het de laatste
zending was.’ Voldaan liet hij zich tegen de rugleuning vallen.
‘Tweehonderd procent! Je bent zakenman of niet.’
Pier imiteerde Vests nasale stem. ‘Dus de jongen die jou
beroofde, heeft teruggestolen wat jij van Soekarno hebt gejat.
Zo is de cirkel rond.’
‘Gestolen? Ik ben geen dief hoor. Ik ben een handelaar.’
‘Je bent een dief en een oplichter’, sprak Jat gedragen. ‘In
de zuivel gebeurt dat niet. Wij zijn eerlijke winkeliers die de
klant gezonde voeding verkopen. Melk. Kaas. Eieren. Boter.
Yoghurt. Karnemelk. Griesmeel. Havermout…’
‘We snappen wat je bedoelt, Jat’, onderbrak de koster
hem. ‘Zullen we….’
‘Allemaal troep waar je kanker van krijgt’, grinnikte
Schaarbeek. De melkman hoorde het niet. Hij draaide zijn lijf
naar Vest en hief zijn vinger. ‘Sigarenboeren vergiftigen hun
klanten en lichten ze op. Wat ben je toch een minne man.’
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De stilte was ongemakkelijk. Doorgaans vijlde Jat zijn
verwijten bij door er ontwapenend bij te grijnzen. Nu liet hij
het achterwege. Door de pijn. En omdat hij meende wat hij zei.
‘Was het iemand uit de straat?’ vroeg Pier.
‘Dat weet Vest niet’, sprak de koster kribbig. ‘We komen
hier om te kaarten, niet om buurt te bespreken. Zullen we…?’

In de slaapkamer van de doodgraver huisde een puber die
hem aansprak met oom. Pier bood hem onderdak, waardoor
zijn levensruimte zich beperkte tot de krappe huiskamer van de
benedenwoning. Hij deed er de administratie voor zijn
uitvaartonderneming, bracht er rusteloze nachten door in zijn
piepende twijfelaar en ontving er de kaartende mannen. Een
zwart naar wierook geurend rokkostuum hing op een
kleerhanger aan de gordijnrails. Zijn hoge hoed hield de
theepot warm. Wie goed oplette hoorde Vest kuchen, elke keer
als hij de kamer betrad en het stoffelijk memento mori
passeerde. ‘Drukke week?’ vroeg hij dan, in de hoop dat Pier
hem zou geruststellen, maar de klandizie

was nooit

weggebleven. ‘Twee cliënten’, antwoordde Pier bijvoorbeeld.
Of: ‘drie, twee van jouw leeftijd.’ Hij had er schik in Vest te
zien verkleuren, van wit naar grauw. ‘Wat heb je toch een
rotvak’, mopperde de sigarenboer. ‘Nooit iets leuks, nooit een
geboorte, altijd ellende.’
‘Dat valt mee’, zei Pier, die eigenlijk Janus van Arendonk
heette en het vak van zijn vader Dorus had geleerd. ‘Het is
mooi werk. Je brengt een cliënt naar zijn laatste rustplaats en
dat doe je netjes. Je legt hem vredig in zijn kist, je zorgt voor
een stijlvol afscheid en na afloop schenk je sterke koffie met
cake, zodat de nabestaanden getroost naar huis gaan.’
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Om te pesten gaf hij Vest een folder mee met foto’s van
nieuwe kisten en urnen. ‘Misschien kunnen we een afspraak
maken’, stelde hij voor, en genoot van Vests gejaagde
ademhaling.
‘Ik ben bang dat het Soufiane is.’ Vest zei het
plompverloren. Hij hoefde het niet te zeggen. Niemand vroeg
erom. ‘Soufiane’, zei Schaarbeek. De koster verwijderde het
cellofaan van zijn Velasques Castilla en knipte het mondstuk
open. Als een tennisspeler met een ontwikkelde backhand
zwiepte hij het gevallen uiteinde van zijn schoot. ‘Zo’n
gekleurde’, zei hij. Zijn ogen loerden over zijn hand, die het
flakkerend vuur van zijn lucifer beschermde. Smakkend
wakkerden zijn lippen het vuur aan. ‘Een kruimeldief. Ik heb
hem een keer in de centenbak van de Mariakapel betrapt.’ Een
gerichte ademstoot doofde de vlam. ‘Maar geen crimineel.’
Tevreden draaide hij het brandend uiteinde voor zijn ogen. De
zwartgeblakerde lucifer verdween in het doosje, dat hij
terugstopte in zijn zak.
‘Een kruimeldief, maar geen crimineel’, zei Schaarbeek.
‘Wat niet is, kan nog komen, zei mijn moeder zaliger al.’ Hij
walste het bier in zijn glas. Toussaint blies zijn rook over tafel.
‘Je zou haar eens moeten opzoeken. Straks kan het niet meer.’
‘Ik vind het geen onaardige jongen’, zei Vest. ‘Hij heeft
een zachtaardig karakter. Komt weleens snoep kopen. Of een
pakje Marlboro. Ik ben bang dat hij verkeerde vrienden heeft
getroffen.’
‘Verkeerde vrienden…’, hoonde Schaarbeek. Hij leegde
zijn glas. Jat bracht zijn hand naar zijn oor. ‘Soep?’
‘Ga jij ze zitten verdedigen?’ De koster zei het terloops.
Zijn vingers speelden met het bandje van zijn sigaar.
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‘Misschien zag Vest een leuke vriend in hem’, pestte
Schaarbeek. Hij zond een knipoog over tafel. ‘Zou toch
kunnen? Een leuke vriend om mee te biljarten? Of te vissen?
Misschien wil hij wel leren kaarten. Dan hebben we onze
nieuwe vierde man.’
De stem van de sigarenboer sloeg over. ‘Ik weet best wat
je bedoelt! Je hebt het er steeds over!’
‘Waarover

dan?’

In

Piers

aanwezigheid

durfde

Schaarbeek hem te tarten. ‘Laat ’m!’ beval Jat. Zijn vlakke
hand viel zwaar op het tafelkleed. Stof sprong op en dwarrelde
neer. ‘Dat gedonderjaag van jullie! Ik ben gekomen om over
mijn uitvaart te praten. Ik wil het geregeld hebben.’
Toussaint schrok. Het bandje van zijn sigaar scheurde.
‘Geen kaarten dus.’
‘Ik wil een eenvoudige kist.’ Jat trok een vel papier uit
zijn jaszak en kneep zijn ogen samen. ‘Mahoniehout.’ Hij las
de tekst als een kleuter die leert spellen. ‘Kan dat?’
‘Pop, pop, pop.’ Schaarbeek wreef duim en wijsvinger
langs elkaar. ‘Eikenhout is duurder,’ corrigeerde Toussaint,
‘maar dan heb je kwaliteit.’ Piers interesse was gewekt. ‘Ik kan
je een mooi Italiaans model laten zien, Jat. Massief mahonie,
hoogglans gelakt, met messing grepen en schroeven. Satijnen
binnenwerk.’
‘Getver.’ Vest goot het restant jenever in zijn keel. ‘Het
gaat hier altijd over ziekte en dood! Ik kom voor een avond
kaarten!’
‘Jat gaat dood’, wees de koster hem terecht. ‘Hij wil over
zijn uitvaart praten. Ik zou ook liever kaarten, maar er zijn
belangrijker dingen in het leven.’ Schaarbeek rimpelde zijn
voorhoofd. ‘Belangrijker dan kaarten?’ Pier kwam ter zake.
‘De Matenta 111 kan ik leveren voor vijfentwintighonderd. Uit
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mijn hoofd gezegd dan. Ik zou moeten informeren of de prijs
niet is verhoogd. Het is jammer dat je aan de forse kant bent,
anders kon ik een maatje kleiner nemen. Dan was je voor
tweeduizend klaar.’
‘Tweeduizend?’ Schaarbeek liet de lucht tussen zijn
tanden fluiten. ‘Zijn die krengen zo duur?’
‘Jat wil netjes weggebracht worden’, sprak Pier
bestraffend. ‘En satijnen binnenwerk ligt mooi.’
‘Fijn om te weten!’ jammerde Vest. ‘Fijn om te weten dat
je mooi zult liggen, Jat!’ Hij schonk zich bij en nipte van zijn
kelk. ‘Dus dat bedoelt Pier met opgenomen worden in de
heerlijkheid. Heerlijk liggen in satijnen binnenwerk!’ De
aspirineverpakking knisperde.
‘Waarom jaag je Jat op kosten?’ vroeg Toussaint. ‘Er
loopt niemand achter zijn kist. Doe de Creda 500, dan is hij
onder de duizend klaar.’ Pier verslikte zich. ‘Welja, waarom
niet meteen de Accure 300? Wil jij Jat in spaanplaat begraven?’
‘Daar moeten we het nog over hebben’, zei Jat. ‘Wil ik
begraven worden of gecremeerd?’ De koster tuitte zijn lippen.
‘Van der Berg is begraven in een Accure en ik heb niemand
horen klagen.’
‘De enige die kon klagen lag er ín’, grijnsde Schaarbeek.
‘Het was een uitvaart van de gemeente, dan zijn er niet veel
klagers.’
‘Een artikel 21’, verbeterde Pier. ‘Dan hebben we geen
keus. We kopen natuurlijk geen mahoniehout op kosten van de
gemeenschap.’ Ze knikten instemmend.
‘Maar hoe veel mensen er ook achter je kist lopen, er zijn
er altijd maar twee of drie die echt verdriet hebben’, zei
Schaarbeek. ‘Je leeft zeventig of tachtig jaar, je doet je best
voor je kind, maar als je dood neervalt, gaat iedereen verder
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met zijn leven en mag je blij zijn als ze de moeite nemen om je
even naar je graf te brengen.’
‘Van een afstand was het geen lelijke kist’, mokte
Toussaint. ‘Er zat een handvat los, maar Van der Berg wilde
gecremeerd worden. Voor die paar minuten hoeft het handvat
niet vast te zitten. Je moet het er sowieso afschroeven voor de
volgende cliënt. Dat is toch gebruikelijk, Pier?’ De doodgraver
antwoordde niet.
‘Ik weet het niet.’ Jat staarde naar het opengevouwen
papier. ‘Ik ben altijd bang voor brand geweest. Van der Kolk
had kortsluiting. Dat zag er lelijk uit.’
‘Dan wordt het begraven’, besliste Toussaint.
‘Maar ik wil ook niet weggevroten worden door de
wormen.’
‘Laat je opzetten!’ Vest hinnikte hysterisch. ‘Dat kan
toch? Of invriezen?’
‘Je moet kiezen Jat.’ Pier bekeek het praktisch. ‘Het is het
een of het ander. Voor de kist maakt het niet uit.’
‘Voor de handvatten ook niet’, mompelde Schaarbeek.
‘Moet je geen bloemen?’ vroeg de koster. ‘Voor de sjeu.’
Jat aarzelde. ‘Is er geen tussenmodel? Twee-en-een-halve
rooie vind ik veel, maar ik hoef ook niet in spaanplaat.’
‘Spaanplaat is heel ongezond.’ Schaarbeek had het
gelezen. ‘Er komen giftige dampen vanaf.’
Jats hand klapte op het tafelkleed. ‘Zit je me te belazeren,
wijnvlek?’ De sigarenboer proestte in zijn kelk. ‘Wijnvlek’,
genoot hij. ‘Lach niet zo stom, stumper’, snauwde Schaarbeek.
‘Een tussenmodel.’ Pier zag zijn handel gevaarlopen.
‘Wacht, ik zoek de brochure er even bij.’ Neuriënd haastte hij
zich uit zijn stoel.
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‘De Ultimi 19’, wees hij Jat op een foto in zijn
glimmende folder. De melkboer stelde scherp.
‘Een chique model uit de basislijn met uitzonderlijk
kapdeksel’, las Pier voor. ‘Alleen dit model uit de collectie is
uitgevoerd met een dergelijk deksel. Deze uitvaartkist is
vervaardigd van spaanplaat met eiken fineer. Ook in onze
voordelig geprijsde basislijn leveren wij standaard de hoogste
kwaliteit waardoor u verzekerd bent van een fraaie en solide
kist. Spaanplaat met eiken fineer, opgelegde panelen met
wengé lijstwerk omrand. Interieur en dekselbekleding Finessa
champagne. Satijn in de kleur champagne. Elfhonderd. Lijkt
het je wat?’ Hij knikte Jat bemoedigend toe. De melkman
bracht de brochure op armlengte. ‘Ik weet het niet. Heb je geen
kist in de reclame?’
‘In de reclame? Je bent niet bij de slager, Jat!’ Sigarenas
rolde over Toussaints stropdas. Zijn rechterhand smashte de
vonken van zijn overhemd. ‘Wil je twee kisten voor de prijs
van één? Je kan er maar één keer in!’
‘Spaanplaat met eiken fineer,’ las de melkman, ‘dat is
toch nep?’
‘Zie jij verschil?’ Pier plantte zijn vinger naast de
illustratie. ‘Maar het is spaanplaat’, hield Jat vol. ‘Ik heb toch
niet mijn hele leven kratten lopen sjouwen om in spaanplaat
begraven te worden? Tinie ligt in zuiver eiken.’ De doodgraver
was opgestaan en liep peinzend door de kamer. ‘Ik probeer mee
te denken, Jat. Ik probeer kosten te besparen.’
‘Wat verdien jij eigenlijk op zo’n kissie?’ informeerde
Vest vilein. ‘Kan je Jat niet een beetje korting geven?’
‘Net als jij met je kruidnagelsigaretten’, viel Schaarbeek
uit. Hij was de wijnvlek niet vergeten. ‘Tweehonderd procent
winst! Zo is Pier niet. Nietwaar Pier?’
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De doodgraver kuchte en pakte zijn brochure van de tafel.
‘Deze dan. De Balada 80. Ongefineerd massief mahoniehout.
Interieur Nova 23. Satijn in de kleur champagne. Een
bochtmodel.’
‘Bocht?’
‘Ja Vest, een bochtmodel. De zijden van de uitvaartkist
zijn in de lengte gebogen’, las hij voor. ‘Op een derde van de
lengte, gezien vanaf het hoofdeind, is de kist in een ronde vorm
gemaakt en loopt deze iets taps toe naar het voeteneind.’
‘Daar betaal je dan ook zeker voor’, vermoedde
Schaarbeek. ‘Net als met auto’s. Voor extra’s betaal je altijd.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Daarom heten ze extra’s.’
‘Wat kost die?’ wees Jat.
‘De Promenta 560’, zag Pier. ‘Tweeëntwintig vijftien. Ik
lever ‘m je voor tweeëntwintig.’
‘Zo! Da’s een flinke korting!’ hoonde Vest. ‘Vijftien
piek, Jat. Ik zou het doen. Zo’n kans krijg je van je leven meer.’
‘Jat zeker niet’, grinnikte Schaarbeek. Hij schrok van zijn
woorden en leegde zijn glas. ‘Een robuust model,’ las Pier
verder, ‘naar traditioneel ontwerp. Overduidelijk en zonder
concessies. Ongefineerd massief zwart gelakt hout. Uitgevoerd
met luxueuze binnenbekleding van ongebleekt katoen.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Zonder concessies.’
‘Zwart gelakt hout’, mompelde Jat. ‘Zwart gelakt hout.
Wat voor hout is dat dan?’
‘Zwartgelakt spaanplaat!’ schokschouderde Vest. De
jenever spatte uit zijn kelk. ‘Ook beschikbaar in massief bruin
gebeitst eikenhout’, wees Pier. ‘Het zal dus wel eikenhout zijn.’
De koster knikte tevreden. ‘Eikenhout is goed. Iets
duurder, maar langer bestand tegen weersinvloeden.’
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‘Weersinvloeden!’ viel de melkman uit. ‘Zo’n kist ligt
twee meter in de grond. Sneeuwt het daar soms?’
‘Hij bedoelt dat de wormen er langer werk aan hebben’,
legde Schaarbeek uit. ‘Voordat ze bij jou zijn, zit hun maag al
vol.’
‘Met spaanplaat.’ De koster glunderde.
‘Je maakt je druk om niks, Jat’, vond Schaarbeek. ‘We
kieperen je in de Laakkade en sturen je familie een kaart. Jat is
vorige week te water gelaten, zijn legplaats is tegenover het
Vispaleis.’ Jat haalde zijn schouders op. ‘Die twee zitten me te
stangen, Pier. Ik laat het maar zo.’
Toussaint pakte zijn kaarten. ‘We zijn hier om te spelen,
maar we praten al een uur over je uitvaart en we hebben nog
niet eens een kist. Zullen we…?’
‘Goeienavond samen.’ Een magere gestalte in gescheurde
fietskledij betrad beschroomd de kamer. Uit een wond op zijn
knie lekte bloed.
‘Wie we dáár hebben! Wedstrijdje gereden, Fausto?’
‘Kermiskoersje, meneer Schaarbeek. De Ronde van de
Betje Wolffstraat. Gevallen. Een afloper. Heb je jodium, oom
Janus?’
‘Ik zie het. Niet voor het eerst hè? Ga gauw
schoonmaken. In de keuken ligt een handdoek.’
Toussaint monsterde de jongen. ‘Wanneer schop je die
knul d’r uit?’
‘Op het aanrecht?’
‘Aan het haakje, waar ze altijd hangen.’
‘Betaalt zeker geen huur?’
‘Van zijn prijzengeld zal het niet gaan’, leek Schaarbeek.
‘Hij valt of hij stapt af.’
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‘Hij heeft geld nodig voor zijn fiets’, vergoelijkte Pier.
‘Van dat vallen wordt-ie niet beter.’
De mannen grompelden.
‘Au, godver!’ klonk het door de dichte deur.
‘De blauwe knop is koud!’ riep Toussaint. ‘Als je een
keer wint, mag je de rooie gebruiken.’
‘Tering, tering, tering’, klonk het uit de keuken.
‘Het doet effe pijn, maar dan helpt het’, zei Pier. Hij
haalde zijn schouders op. ‘Hij luistert toch niet. Maar ik heb
geen zin om straks weer bloedvlekken uit zijn laken te moeten
wassen. Jodium stopt het bloeden.’
‘Zo, we hebben een dokter in de zaal’, zei Schaarbeek.
‘Blijft-ie nog lang fietsen?’
‘Wat moet-ie anders? Voor werken is-ie te lui. Zijn
moeder heeft hem hier gedropt en ze zal hem op een dag wel
komen halen.’
‘Maar jij bent je kamer kwijt,’ zei Schaarbeek, ‘zonder
een dubbeltje huur.’
‘Mijn zus betaalt de huur.’
‘Dat zal een vetpot zijn.’
‘Familie hè.’ De doodgraver haalde zijn schouders op. Op
een namiddag in het voorjaar had zijn zuster met de jongen op
de stoep gestaan. Ze kon niet meer voor hem zorgen, vertelde
ze. En als naaste familielid was Pier verplicht… ‘Et cetera, et
cetera.’
‘Je had de deur moeten dichtsmijten’, vond Toussaint.
‘Wat moet je met zo’n uitvreter? Laat je zus haar eigen
boontjes doppen.’
De meteropnemer haalde een hand over zijn gezicht. ‘Je
kan nog zo goed voor je kinderen zorgen, als ze de kolder in
hun kop krijgen ben jij de boosdoener. Dan heb je iets gedaan
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waar je zelf geen weet van hebt. En ze verdommen het je te
vertellen.’ De mannen zwegen verbaasd.
‘Greet’, legde Pier uit. Zijn hand wapperde over tafel.
‘Iets met vroeger. Komt goed,’ troostte hij de meteropnemer,
‘als de hormonen zijn verdwenen.’
‘Tinie en ik kregen geen kinderen’, zei Jat. ‘Ik had ze
graag gehad. Tinie niet. Ze kon het er niet bij hebben. Kinderen
en de zaak gingen niet samen, zei ze. Ik heb het nooit begrepen,
maar als de vrouw geen kinderen wil, dan komen ze er niet.’
‘Wees blij’, zei Schaarbeek. ‘Je gooit je leven weg en als
ze op eigen benen staan, zie je ze niet meer terug.’
‘Kan Coppi kaarten?’ vulde Toussaint de stilte.
‘Ik heb het hem nooit zien doen’, antwoordde Pier. ‘Maar
goedbeschouwd heb ik hem nooit niks zien doen.’
‘Ik denk dat ik het weet.’ Jats trillende hand wees op een
illustratie in de brochure. Zijn vinger gleed weg en scheurde het
glanspapier.
‘Mooi’, zei Pier. ‘Vertel!’
‘De Ravenna 66.’
‘Larikshout, veertig millimeter, naturel afgelakt’, las Pier.
‘Goeie keuze Jat. Daar zal je mooi in uitkomen.’
‘Heb je die onder de tweeduizend?’ Toussaint boog zich
naar de tafel. ‘Laat eens kijken. Dat is een mooie kist. De rooie
van Lammers werd er in weggebracht. Ik dacht dat-ie duurder
was.’
‘Wacht even.’ Pier sprong op van zijn stoel. ‘Ik pak even
een papiertje, dan noteren we het allemaal netjes. Wil je met
afgeronde hoeken?’ In het voorbijgaan legde hij zijn hand op
de schouder van de melkman.
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‘Dat interesseert Jat niks, als de handvatten maar
vastzitten’, riep de koster hem na.
‘Ik denk dat ik voor een graf kies.’ Jat draaide zich naar
de doodgraver, die neuriënd de kamer betrad. ‘Dan moet het
een mooie kist zijn. Met messing handvatten.’
‘En zet ze goed vast.’ Het repertoire van de koster was
beperkt.
‘Is er iets te eten, oom Janus?’ Bedremmeld keek de
renner de tafel rond. ‘Als ik een keer wil winnen, moet ik goed
eten.’
‘Winnaars moeten goed eten’, knikte Toussaint. Zijn
ogen zakten naar de ongeschoren witte kuiten van de jongen en
de handdoek om zijn knie, waaruit rozerode waterverf lekte.
‘Maar een duikelaar heeft genoeg aan een Mariakaakje.’ Hij
hield de jongen de geopende koektrommel voor en keek verrukt
de tafel rond. De jongen lachte bedeesd en verliet de vijandige
ruimte. ‘Pak maar een boterham met chocopasta’, riep Pier hem
na. ‘Maar niet te dik smeren.’
‘Mag ik er wat bij drinken?’
‘Water. Wat is er mis met water? Van mijn bier blijf je
af.’ De doodgraver boog zich naar de koster. ‘Dat gaat in zijn
benen zitten. Dan wint-ie nooit niks.’ De mannen grijnsden.
‘Is er geen fris?’
‘Nee jongen, oom Janus heeft alleen onfris. Maar de
kraan zit vol.’
In de keuken klonk het geluid van klaterend water.
‘Goedzo.’ De koster knikte Pier goedkeurend toe. ‘Wielrenners
moet je niet verwennen. Die moeten hard worden. Anders
rijden ze geen platte prijs.’ Hij pakte de fles en vulde zijn glas.
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Toussaint zou van nobele afkomst kunnen zijn, een
aristocraat in maatkostuum, die met opgetrokken wenkbrauwen
het gepeupel observeert. ‘Vandaag zou ik vijfenvijftig jaar
getrouwd zijn’, zei hij. ‘Vijfenvijftig jaar.’
‘Dat vier je niet’, zei Schaarbeek. ‘Vijftig wel. Zestig
ook. En vijfenzeventig, maar dat haalt niemand. Vijfenvijftig
vier je niet. Pas.’
Vest plukte een kaart uit de waaier. ‘Ze was een kreng.
Een tang die jouw leven vergalde.’
‘Wat weet jij daarvan? Ooit was het een aardig ding’, zei
Toussaint. ‘Ingewikkeld, maar leuk. Ik heb erg mijn best voor
haar gedaan. Pas’
‘Jong zijn ze allemaal leuk, zelfs Lies.’ De meteropnemer
keek geschrokken over zijn schouder.
‘Vrouwen zijn krengen.’ Vests tong gleed door zijn kelk.
‘Ze willen helemaal geen man. Ze willen een kind. Als ze een
kind hebben, gaan ze hun man sarren. Mannen gaan prettiger
met elkaar om dan vrouwen met mannen. Ik pas.’
‘Als je maar van me afblijft’, grinnikte Schaarbeek. ‘Ik
wil best met je kaarten, maar je moet niet aan mijn lijf zitten.
Dat mag alleen een mokkel. Tenminste, vróeger. Tegenwoordig
heb ik liever dat iedereen van me afblijft.’
‘We zijn te oud voor de liefde.’ De koster liet zijn kaarten
zakken. ‘Met een vrouw zijn en denken aan de toekomst. Hoe
het zal worden. Plannen maken. Dingen in gedachten zien. We
kunnen nog wel met een vrouw zijn, maar we hebben geen
toekomst meer. We kunnen nooit meer een leven delen. Die
kans hebben we gehad en er komt geen tweede. Dat is het met
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oud worden. Je hebt een verleden, maar geen toekomst. En zo’n
vrouw ook niet. Wat heeft het dan voor zin?’
‘Als ze wegvalt, weet je wat voor zin het heeft’, zei Jat.
‘Pas.’
‘Maar ik snap nog steeds niet waarom ze weg wilde’,
pruilde de koster. ‘Ik ben toch geen monster?’
‘Het heeft geen zin om over vrouwen na te denken’, vond
Pier. ‘Snappen doe je ze nooit. Ge moet ze mennen, zei mijn
vader zaliger.’ Zwijgend kletsten de mannen hun kaarten op het
tafelkleed.
‘Heb je nog wat gewonnen in die malle loterij van je?’
vroeg Schaarbeek. ‘Niks’, zei Vest. ‘Anders had ik het je wel
verteld. Nog geen eigengeldje.’
‘Terwijl je ze zelf mag uitzoeken’, jende Toussaint. ‘Kun
je het winnende lot er niet een keer tussenuit vissen?’
‘Ja’, grinnikte Schaarbeek. ‘Dan kun je ons trakteren op
een mooie reis.’
‘Toe maar.’ Vest goot zijn kelk leeg in zijn keel en vulde
bij. ‘Een mooie reis nog wel. Ze weten het allemaal zo goed,
maar ze komen de straat niet uit. En ze zijn te gierig om een lot
te kopen. Pas.’
‘Loterijen zijn pervers.’ Schaarbeek zoog zijn sigaar
roodgloeiend. ‘Wat moet een mens met een miljoen? Daar weet
een arbeider zich geen raad mee. Daar wordt-ie alleen maar
ongedurig van.’
‘Een arbeider wel’, mompelde de sigarenboer.
‘Ik snap nog steeds niet waarom ze weg wilde’, treurde
de koster.
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Vrouwen in werkschort, mannen in plusfours met bretels.
Als mieren met een missie waren ze de nieuwe straat
binnengetrokken. Hun blonde kinderen hinkelden en speelden
met poppen. Vaders werkten bij de post, de gemeente, bij een
handelsfirma of in een gebouw waar ze iets deden met
documenten. Een enkeling dreef een winkel of was
ambachtsman. Moeders kookten, deden boodschappen en de
was. Ze brachten kinderen naar school en schrobden de stoep.
’s Zondags was er vlees en een wandeling in het park waar pril
groen hoopvol naar de hemel reikte.
Op een hoek vestigde zich Dirk Koot. Een pezige
plattelander voor wie geen plek was op de boerderij. Een
winkel in zuivelproducten kwam in de buurt van een
melkveehouderij, maar Dirk snapte het stadse leven niet. Praten
had hij niet geleerd, niet bij het mestscheppen in de stal, niet als
vader hem opdroeg te waken bij een drachtige koe. Hij zweeg
zijn clientèle de winkel uit.
Vader was onverbiddelijk geweest. De boerderij ging
naar Willem, want Willem was de oudste. Zo stond het
geschreven, zo zou het gebeuren. Dirk trok naar de stad en
trouwde Sjaan, de nerveuze dochter van een kolenboer met
losse handen. Het leven was haar te hoog gegrepen. Ze kreeg
een strandbal om mee te spelen, maar ze zag er de lol niet van
in. Hij was te groot, te glad, te overweldigend. Als meer dan
twee vrouwen in de kleine melkzaak op hun beurt wachtten,
kreeg ze het benauwd. ‘Dirk, kom je helpen!? Ik sta er alleen
voor!’ riep ze dan naar de binnenplaats, waar Dirk kratten stond
te stapelen.
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Ze kregen een zoon, die ze Willem noemden, want oudste
zonen heetten Willem. De strandbal werd een loden kogel, die
haar verpletterde. ‘Het vrouwtje van de melkboer kan het niet
aan,’ fluisterden klanten elkaar na.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Ik vraag me af waarom ze
het van alle kerels juist met Louwers moest aanpappen. Ik
vraag het me af. Pas.’
‘Daar begin je wel vaak over, is het niet?’ Schaarbeek
keek er niet voor op. ‘Ze is weg en ze komt niet terug. Pas.’
‘Zie je haar nog weleens?’ vroeg Vest. ‘Pas.’
‘Ze wonen aan de laan.’ Toussaints duim zwaaide over
zijn schouder. ‘Niemand komt ze tegen.’
‘Zou je hem niet op zijn bek willen slaan?’
‘De oorlog is voorbij, Felix. De oorlog is voorbij.’
‘Jij begint erover, ik niet. Opletten Jat. Ruiten troef.’
‘Dat weet ik, sigarenboer.’
‘Je gooit klaveren op. Konden ze niet ergens anders gaan
wonen?’
‘Koster moet het vergeten’, zei de melkman. ‘Hij valt ons
er steeds mee lastig. Hoe lang is het nou geleden? Meer dan een
jaar toch?’
‘Achttien jaar en zeven maanden, Jat. Maar het lijkt of ze
gisteren is vertrokken. Met een NSB’er nota bene.’
‘Zoon ván’, corrigeerde Vest. ‘Pas.’
‘Gisteren vertrokken…’, hoonde Schaarbeek. ‘Pas.’
‘Wat maakt het uit’, zei Pier. ‘Een NSB’er of niet. Je pikt
geen vrouw van een man uit je straat. Maar Jat heeft gelijk. Je
moet het achter je laten. Ga wat leuks doen. Je zit hier maar te
kaarten.’ Toussaint tikte de as van zijn sigaar. ‘Kaarten vind ik
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leuk, als jullie er tenminste niet steeds doorheen kletsen.’ Hij
had het haar gevraagd. ‘Wie is het?’ Louwers, had ze gezegd.
‘Die NSB’er?’
‘Het is een attente man’, had ze hem verdedigd. ‘De
oorlog is lang geleden. Karl was nog een kind.’
Een attente man? Een man met een oorlogsverleden, had
hij gedacht. Maar hij had gezwegen. Hij had het huis verlaten.
Hij had gevloekt en tegen een vuilnisbak geschopt, bij de
bushalte op de laan. Hij was geschrokken van het lawaai en van
een voorbijganger die zijn vinger tegen zijn voorhoofd had
getikt. Ze was bij hem weggegaan. Tijdelijk, had ze gezegd.
Om tot zichzelf te komen. Maar hij wist het. Ze wisten het
allebei.
Schaarbeek plantte zijn vinger in het tafelkleed. ‘Je moet
bieden, Koster.’
‘Ik heb genoeg geboden, Bert.’
‘Als je past moet je het zeggen.’
Pier wist het. ‘Het zijn de hormonen. Als vrouwen
hormonen hebben, zijn ze onberekenbaar. Daarom moet je een
vrouw zoeken die haar hormonen kwijt is. Dan zijn ze rustig.
Breien wat, lezen de Margriet en kijken naar een mooi
televisieprogramma. Zoek er een die de hormonen kwijt is.’
‘Zoals die van mij’, fluisterde Schaarbeek.
Vest kuchte en haalde zijn neus op. ‘Dat klinkt alsof Lies
een gecastreerde kater is.’
‘Zit er een levertijd op die kist?’
‘Wat nou Jat!?’ viel Pier uit. De vraag verstoorde de
opbouw van zijn uitleg over vrouwen met hormonen.
‘De kist! Of er levertijd op zit. Dat ik niet doodga als de
kist nog niet klaar is.’
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‘Het is een standaardmodel. Dat hebben ze op voorraad.
Als ik morgen bel, is-ie er eind van de week.’
‘En satijnen inleg is ook standaard?’
‘Ik bel ze morgen even. Dan weten we het zeker.’
Pier was het vergeten. Van zijn uitleg. Over vrouwen met
hormonen.
‘Zie je Thérèse nog wel?’ Schaarbeeks rook kringelde
naar de hanglamp. De koster keek niet op van zijn kaarten.
‘Dochterlief heeft partij getrokken voor haar moeder. Ze vindt
het niet erg dat haar stiefvader een NSB’er is. De oorlog is lang
geleden, zegt ze.’
‘Zoon ván’, verbeterde Vest.
‘Lang geleden’, schamperde Schaarbeek. ‘Zestig jaar. Ik
zie het allemaal nog helder voor me.’
‘Thérèse komt nog wel eens in de winkel.’ Vest zei het
terloops. ‘Voor een tijdschriffie. Voor mij is ze een klant, zoals
elke klant. Ik kan wel zeggen dat ik haar niks verkoop, maar
dan ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Toch? Ik ben
zakenman. Ik kan niet al mijn klanten vragen of ze ruzie met
jou hebben. Dat begrijp je toch, Koster? Dat zou een mooie
boel worden. Dan verkoop ik niks meer.’
‘Nee Vest,’ zei de koster, ‘dat begrijp ik niet.’ Ze had nog
een paar maanden bij hem gewoond, vertelde hij. Maar op een
dag was ze vertrokken. ‘Pa,’ had ze gezegd, ‘ik vertrek. Mama
heeft me nodig.’
Schaarbeek fronste zijn wenkbrauwen. ‘Mama heeft me
nodig? Had jij haar dan niet nodig?’
‘Ik was geen aardige vader. ‘Ik klaagde veel. En ik
huilde. Schold op Louise. Dat ze d’r vandoor was gegaan met
een NSB’er. Thérèse kon daar niet tegen.’
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‘Zoon ván.’
‘Net zo’n rooie kop als ouwe Louwers’, zei Jat.
‘Je was wel haar vader.’ Schaarbeek keek de tafel rond
voor bijval. De mannen knikten. Toussaint was wel haar vader.
‘Kinderen zijn ondankbaar, Koster, Je voedt ze op, en als
ze vaste grond onder hun voeten hebben, kun je verrekken.
Laatste ronde?’
‘Zestig jaar,’ zei Jat, ‘en we hebben het er nog elke dag
over.’
Pier krabde zijn nek. ‘Oorlog is nooit voorbij. On entre en
guerre, en entrant dans le monde. Voltaire’, beantwoordde hij
de vragende blikken.
Uit de slaapkamer klonk gedempt muziek.
‘Smaak heeft-ie ook al niet.’ De koster depte zijn ogen en
doofde zijn sigaar in de asbak op het tafelkleed. ‘Verdraaide
rook! Laatste ronde. Ik moet er vroeg in. Morgen een huwelijk.
Een feestelijke mis met alles erop en eraan. Benieuwd wat ze
elkaar beloven.’
‘Het zal wel eeuwige trouw zijn’, veronderstelde
Schaarbeek. ‘Wat moet je anders zeggen? Ik blijf je trouw tot
ik een leukere tegenkom? Een NSB’er? Dat is niet feestelijk.
Maar de collecte is in elk geval goed, nietwaar?’
‘Zoon ván.’
‘Ruiten troef?’
‘Opletten Jat.’
‘Wat zijn die kaarten verrekte klein. Heb je geen grotere,
Koster? Of Pier? Waar is Pier?’
Vest knikte naar de deur. ‘Pier is pissen.’
‘Pier is pissen’, zong Schaarbeek. ‘Op de pot, op de pot,
ik ben zo blij dat ik niet mot. Pom pom pom, pom pom pom.
Wat een armoedig zooitje kaarten.’ Hij pakte de fles en schonk
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zich bij. Vanuit de slaapkamer klonken stemmen. De muziek
zweeg.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Hij moet die knul op straat
zetten. Het is een uitvreter. Je hebt niks aan zo’n jongen. Zelfs
met die fiets verdient-ie niets.’
‘Op de fiets, op de fiets, verdient-ie niets, verdient-ie
niets’, zong Schaarbeek. ‘Nee, de Tour de France zal-ie niet
winnen, als-ie al valt in de Ronde van de Betje Wolffstraat.’
Ze rochelden de teer los uit de spelonken van hun
aangetaste longen.
‘Waarom denk je dat het Soufiane was?’ Toussaint
draaide zich naar de sigarenboer. ‘En waarom heb je geen
aangifte gedaan?’
‘Als ik was overvallen, zou ik naar de politie gaan’, zei
Schaarbeek. ‘Heb je medelijden met die jongen? Is dat de
reden? Ga je daarom niet naar de politie?’
Vest wuifde de vragen weg. ‘Ik heb gezegd dat ik dénk
dat het Soufiane was. Beter luisteren heren.’ Hij trok aan zijn
oorlel. ‘Als ik het niet zeker weet, ga ik niet naar de politie.’
‘Je kan toch aangifte doen zonder een naam te noemen?’
drong Schaarbeek aan.
Jats vlakke hand klapte op het tafelkleed. ‘Dan ga ik maar
eens’, zei hij. ‘De kist is dus geregeld, Pier? En je schrijft een
mooie grafrede? Fijn. Dan heb ik daar geen omkijken naar.
Welterusten, heren.’
Op de zitting van zijn stoel bleef een trillend plasje vocht
achter. ‘Ik zou maar haast maken met die rede’, wees Vest. ‘Jat
piest in zijn broek. Zien jullie dat niet?’
‘Jat is geestelijk niet goed’, legde Schaarbeek uit.
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‘Jat is moe’, vergoelijkte de koster. ‘Dat is alles. Jat is
moe. Het zal zweet zijn. Pier hoeft geen haast te maken met de
rede. Er is tijd genoeg.’
‘Dat stomme gedreun op die tafel’, morde Schaarbeek.
‘Ik schrik me steeds het lazarus.’
Soekarno’s dochters groeiden op tot oosterse schonen. Ze
verdienden zo de verblijfsvergunning voor hun vader. Platte Pet
vertrok. Hij kondigde het ver voor de verhuisdatum aan, met
slecht verborgen trots. Na zijn promotie tot hoofdagent kon hij
niet langer in de straat blijven wonen, dat moest het portiek
begrijpen. De straat verdacht Anja. Het was haar in de bol
geslagen. Platte Pet zou spijt krijgen en terugkeren. ‘Met
hangende pootjes.’ Maar de straat zou hem nooit meer zien.
De vrijgekomen woning werd betrokken door Reina en
Solomon

Bakboord.

Reina

heupwiegde

zich

door

de

argwanende straat en kocht niet in Jats zuivelzaak. Solomon zat
met gouden tand en ontbloot bovenlijf op de stoep en
teenslipperde naar de tabakszaak van Vest. Hij rookte als een
cokesfabriek. ‘Drie pakjes per week’, stelde de sigarenboer
tevreden vast. ‘En hij laat het wisselgeld liggen.’
De koster had gewaarschuwd. ‘Iemand die wisselgeld laat
liggen, heeft er niet hard voor gewerkt.’ Het was crimineel
geld, legde hij uit. En iemand die crimineel geld aannam,
maakte zich schuldig aan heling. De sigarenboer was onrustig
geworden. Hij had doorwaakte nachten gehad en de munten in
een ongebruikte koektrommel laten vallen. Na verloop van tijd
rammelde het blik verleidelijk, maar Vest raakte het geld niet
aan. ‘In een pot stoppen is geen oplossing’, had de koster zich
laten ontvallen. Vest had overwogen het geld naar de politie te
brengen, maar Toussaint had het hem ontraden. ‘Dan gaan ze
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vragen stellen. De beste manier om er eerlijk vanaf te komen,’
had hij geadviseerd, ‘is de collectemand in de kerk. Dan is het
anoniem. Ik zorg dat meneer pastoor er niet van weet.’
Vest was opgelucht geweest en had het gedaan, op een
zondag. Met trillende hand had hij de munten in Toussaints
collectemand laten glijden. Hij had ze op de bodem horen
tinkelen en hij had een hoofdknik van de koster in ontvangst
genomen. Maar de twijfel bleef. De sigarenboer was te biecht
gegaan en had verteld van het criminele geld. Pastoor Van
Wapenveld had gerocheld, geknikt en hem in ruil voor drie
Weesgegroetjes de absolutie gegeven. De koster had het vonnis
tegen het licht gehouden en zijn mening prijsgegeven. Een
lichte straf, had hij geoordeeld. Vest was goed weggekomen.
Ze kwamen overeen dat de sigarenboer zijn fooien voortaan
rechtstreeks aan de koster zou schenken. Dat scheelde een
omweg. Vest had geaarzeld, maar was overstag gegaan.
Toussaint kocht er kaarsen en kleine dingen voor.
Reina Bakboord en haar man bleven minder dan een jaar.
Ze vertrokken zonder voorbericht. Hun

woning werd

ingenomen door Ranjit, Asha en hun vijf kinderen. Ranjit was
mager, kalend en brildragend. Dus heette hij Ghandi. Asha
deed veel met kokosmelk. ‘Melk die niet van de koe komt’, had
Jat vastgesteld. Hij nam het niet op in zijn assortiment.
Rond etenstijd geurde het portiek naar oosterse gerechten.
‘Die stank krijg je nooit meer uit het huis’, had de koster
gewaarschuwd. De mannen waren gaan ruiken en hadden het
beaamd. De woningbouwvereniging zou zich wel twee keer
bedenken voor ze weer een woning aan de gekleurde mens zou
toewijzen. De straat zou niet verder verloederen.
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Er was een tijd waarin ze hem geen Jat noemden. Zijn
handen waren groot, maar nog vrij van eelt. Aan de wand van
zijn jongenskamer hing een foto van de RMS Olympic, het
zusterschip van de Titanic. Hij droomde erbij weg. ‘Als ik
groot ben,’ vertelde hij zijn vader, ‘ga ik met zo’n schip de zee
op. Ik zal oceanen bevaren en havens bezoeken.’
New York had een magische klank, maar het beduimelde
boek onder zijn bed bevatte ook foto’s uit Afrika en ZuidAmerika. ‘Buenos Aires is mooi’, liet hij zien, als vader op zijn
kamer kwam. ‘Op een dag vaar ik die haven binnen.’ Als
matroos, begreep de oude melkman. Iets anders kon hij zich
niet voorstellen. Maar Willem had naar de muur gewezen. ‘Als
stuurman, vader’, had hij gezegd. ‘Misschien wel als kapitein.’
Vader had de vinger gevolgd en zijn hand op het hoofd van de
jongen gelegd. ‘Goedzo Willem’, had hij gezegd, ‘droom maar
van mooie dingen. Is het niet van de boerderij, dan maar van de
zee.’
‘Het gaat niet goed met papa.’ Moeder had het hem
verteld, op een zondagochtend in november. ‘De oorlog is in
zijn hoofd gaan zitten.’ Willem had het niet begrepen. Er liepen
geen soldaten in de straat. En er vielen geen bommen. Hij had
geknikt en gehoopt dat het snel was afgelopen, de oorlog en
vaders ziekte. Maar de dokter kwam vaker. Later de pastoor.
En er werd op fluistertoon gesproken.
‘Kan Willem je niet helpen?’ had hij horen zeggen.
En moeder horen antwoorden. ‘Willem is nog een kind,
meneer pastoor.’
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‘Maar Willem moet toch ooit de winkel overnemen? Hoe
jonger hij begint, hoe eerder hij het vak leert. En jij hebt hulp
nodig. Je staat er alleen voor.’
Hij had zijn hart voelen bonzen, snel en zwaar. Moeder
wist het, van het varen. Zodra de oorlog was afgelopen en hij
zijn schooldiploma had, zou hij naar de Zeevaartschool gaan.
De Hogere Zeevaartschool. Vader had geknikt toen hij het
vertelde. En vader had gezegd dat hij zijn droom moest volgen.
Hij kon geen melkzaak overnemen.
Bij zijn vertrek had meneer pastoor zijn hand naar hem
uitgestoken. Willem had erin geknepen, zo hard hij kon. Zoals
zeebonken doen. ‘Ik voel het al,’ had de pastoor naar moeder
geknipoogd, ‘echt de hand van een stoere melkman.’
Vader verslechterde. Vanaf zijn ziekbed sprak hij de
jongen toe. ‘Later’, hoorde hij hem vaak zeggen. Later zou
alles goedkomen. Later, als de oorlog was afgelopen. Later, als
hij genezen was. Later, als Willem zijn droom zou volgen.
Vader zou zijn brieven lezen, over Rio en New York. Over
Sjanghai en het Panamakanaal. De wereld lag aan Willems
voeten. De winkel was een tijdelijke zaak.
‘Mam, ik ga de ronde doen!’ Behendig stuurde hij de
zware bakfiets met melkkannen, flessen, boter en kazen de
binnenplaats af. Het was niet het slechtste deel van het werk.
Hij luidde de koperen bel aan het stuur en plaatste zijn kar op
een strategische plaats in de straat. Vrouwen kwamen
toegesneld voor een vergeten pakje boter, een halve kan melk
of een extra onsje kaas. Licht belegen en dun gesneden. Ze
vertelden buurtroddels en vroegen Willem het bedrag te
noteren. Aan het eind van de week zouden ze betalen, als de
huishoudbeurs was aangevuld.
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Meestal waren Willems gedachten bij de zeevaartschool
en verre einders, maar soms reed hij zijn melkwijk fluitend. Dit
was zo’n dag. Misschien was het de milde zon en de
afwezigheid van wind. In elk geval niet de bakfiets, die zwaar
trapte en lastig stuurde. Of de dagomzet, die tegenviel. De
toestand van vader stelde hem ook niet gerust. Toen hij hem
had willen groeten voor zijn rit, had hij in twee bange ogen
gekeken. ‘Ga maar niet verder dan het einde van de straat’, had
de melkman met zachte stem gesproken. ‘Dan ben je op tijd
thuis om moeder te helpen met de kratten. Straks worden de
lege flessen opgehaald.’ Dat was niet waar, wist hij. De wagen
van de melkfabriek kwam op dinsdag, na de middag. Een
enkele keer op woensdagochtend. Als het druk was. Nooit op
vrijdag.

Het vroeg aanleg en oefening om de zware bakfiets
onbeschadigd door de groene garagedeuren naar de kleine
binnenplaats te manoeuvreren, maar Willem raakte er bedreven
in. Geroutineerd nam hij de bocht langs de winkel. Geen
klanten, zag hij. Dat was uitzonderlijk voor het eind van de
vrijdagochtend. Bezorgd sprong hij van het zadel en zette zijn
achterwiel op de rem. Tussen rijen manshoog opgetaste kratten
wrong hij zich naar de keukendeur. ‘Mam, ik ben er!’ In zijn
korte broek en kniekousen toonde hij als de stoere boerenzoon
in een spannend jongensboek. Willem weet wat hij wil. Willem
op eigen benen. Willem trekt de wijde wereld in.
‘Dag Willem, ga even zitten.’ Hij zat aan de keukentafel.
Zijn handen omklemden het hengsel van de gesloten leren tas
op zijn schoot. Moeder stond bij de gootsteen. Eén hand
steunde op het aanrecht, de andere bedekte haar mond.
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‘Is er iets met vader?’ Hij wist het. Natuurlijk wist hij het.
‘Ga even kijken,’ zei de arts, ‘maar schrik niet.’
Hij was de slaapkamer binnengelopen en had hem zien
liggen. Op zijn rug. Zijn ogen stonden niet meer angstig.
Hij wilde er niet aan. Moeder zou de zaak verkopen en hij
zou naar de Zeevaartschool gaan. De Hogere Zeevaartschool.
Het was nog niet verloren. Vader had ermee ingestemd. Maar
Willem was melkboer. Hij wist het. Natuurlijk wist hij het. Hij
overleefde door te accepteren.
Schaarbeek draaide zijn pols. ‘Vest is laat.’
‘Hij heeft Pier gebeld. Iets met die jongen.’
‘Jongen?’
‘Onze Turk.’
‘Is Vest weer beroofd?’
‘Geen idee. Nog iets van Greet gehoord?’
‘Greet? Daar hoor ik nooit iets van.’
‘Zou Pier gelijk hebben?’
‘Pier?’
‘Dat het aan de hormonen ligt.’
‘Geen idee Koster. Geen idee.’
‘Het kan ook aan haar verstand liggen.’
‘Haar verstand?’
‘Dat ze dat niet heeft.’
‘Zou kunnen Koster, zou kunnen.’
‘Daar komt Jat.’

De melkman bonkte de kamer binnen. De houten vloer
trilde onder zijn massieve voeten. Jat wikkelde niet af, hij hakte
zijn schoenen in het tapijt, als pikhouwelen in de permafrost
van de stadse benedenwoning.
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‘Goeienavond heren.’
‘Dag Jat.’
‘Is Vest er niet?’
‘Nog niet. Hij heeft gebeld. Iets met die Turk.’
‘Soufiane.’
‘Wat?’
‘Soufiane. Zo heet die jongen. Uit Tunesië.’
‘Is dat de bel?’

De

sigarenboer

duwde

een

tengere

jongen

met

koffiebruine huid de kamer in. Zwarte ogen en onbevlekte
tanden lachten de mannen toe. ‘Goeienavond’, zei hij, met een
gruizige g.
‘Soufiane’, zei Vest. ‘Soufiane, dit zijn Schaarbeek,
Koster en Jat. Je weet wel. Dit is het nou, het hol waar we elke
week kaarten en een glas drinken.’
‘Zo,’ zei de koster, ‘is dit het hol waar wij kaarten.’ Hij
tuitte zijn lippen.
‘Soufiane heeft zijn excuses aangeboden voor de overval
en wil graag kennismaken met mijn vrienden’, zei Vest.
‘Met je vrienden’, grijnsde Schaarbeek.
‘Schaarbeek’, wees Vest. ‘Gepensioneerd meteropnemer.
Grappenmaker.’
‘Je praat of hij ze niet allemaal op een rij heeft.’
Schaarbeek verhief zijn stem. ‘Jij goed Nederlands praten?’
Het gezicht van de jongen klaarde op. ‘Verstaan goed,
spreken moeilijk.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Tijdens het kaarten wordt er
niet gesproken. Ken je de spelregels?’
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‘Karten?’ Zijn handen draaiden gedreven aan het virtuele
stuurwiel voor zijn borst.
‘Klaverjassen.

Bridgen.

Toepen’,

verduidelijkte

Toussaint.
Soufianes blik vluchtte naar de sigarenboer. Zijn armen
vielen langs zijn lichaam.
‘Kaarten’, wees Vest naar het tafelkleed.
‘Ah! Poker! Moeilijk. Geen geld.’ De jongen bracht zijn
vinger naar zijn mond. ‘Soufiane eten.’
‘Verstandige jongen’, zei Jat. ‘Geeft zijn geld uit aan
eten. Niet aan gokken.’
‘Dubbel verstandig’, grinnikte Schaarbeek. ‘Het geld om
te eten steelt hij van Vest.’
‘Dat was geen diefstal, maar een misverstand. Soufiane
had me een dienst verleend en dacht daarvoor betaald te
worden. We verstonden elkaar verkeerd. Maar dat is nu
geregeld, hè, Soufiane?’ Hij kneep de jongen vaderlijk in zijn
arm.
‘Is goed’, lachten de witte tanden. ‘Felix goed vriend.’
‘Felix?’ Toussaint liftte een wenkbrauw.
‘Inderdaad’,

viel

Vest

uit. ‘Jullie geven af op

buitenlanders in de straat, maar Soufiane noemt mij tenminste
bij mijn echte naam. De naam die mijn moeder mij gegeven
heeft. Niet die malle bijnamen die jullie gebruiken. Fatsoen
heet dat, met een moeilijk woord.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Alles goed en wel, maar ik
kom hier om te kaarten. Laat jij onze Turkse vriend even uit?’
‘Niet Turk. Tunis’, hielp de jongen. ‘Turk niet goed.
Tunis goed.’
‘Is in orde knul. Turkije, Tunesië, allemaal ver, allemaal
gekleurd, allemaal crimineel. Leuk je ontmoet te hebben. En
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niet meer stelen hè?’ Hij balde zijn vuist en keek de jongen
streng in de ogen. ‘Jij werreke. Hard werreke.’
‘Laat die jongen even blijven’, greep Jat in. ‘Geef hem
een stoel, schenk hem een borrel en laat hem kijken. Misschien
vindt-ie het leuk. Dan hebben jullie een vierde man als ik er
niet meer ben.’
‘Hij drinkt geen borrel’, zei Vest. ‘Dat mag niet van de
profeet. Alleen fris.’
‘Alleen fris? Pier heeft alleen onfris’, wist Schaarbeek.
De koster tuitte zijn lippen. ‘Een bijzonder geloof. Van
Wapenveld zou meteen uittreden.’ Hij nam de speelkaarten ter
hand en deelde. ‘Doe je mee?’ inviteerde hij Soufiane. De
jongen zocht de ogen van de sigarenboer. ‘Laat ook maar’, gaf
de koster zelf antwoord. ‘Het is een ingewikkeld spel.’
Schaarbeek pakte een Mariakaakje uit de trommel.
Kruimels waaiden uit zijn mond. ‘Wat voor dienst had
Soufiane je verleend? Geholpen in de zaak?’
‘Houd je vieze praatjes toch voor je. Ik weet best waar je
naartoe wilt. Daar draait het bij jou altijd op uit.’
Jat bracht een hand naar zijn oor. ‘Wat vroeg
Schaarbeek? Hij moet niet met een volle mond praten.’
‘Vieze praatjes’, mokte Schaarbeek. ‘Ik vraag alleen
welke diensten Soufiane hem heeft verleend. Daar zeg ik toch
niks verkeerds mee?’
‘Niet vies. Soufiane schoon’, glunderde de jongen.
‘Dat weten we dan ook weer’, mompelde Toussaint. Hij
legde zijn hoofd in zijn nek en bestudeerde zijn kaarten. ‘Wie
is?’
‘Ik was gisteren in het ziekenhuis’, zei Jat, zonder reden.
‘Voor de kuur.’
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‘Ik dacht dat je geen behandeling wilde?’ De koster klonk
teleurgesteld. Hij vertelde graag over de melkman. Dat hij zijn
ziekte accepteerde en de tumoren liet woekeren. Dat hoorde je
niet vaak. Jat lachte om de dood. Hij was een held en de koster
was zijn straatgenoot.
‘De dokter wil het. Hij wil de kwaliteit van mijn leven
verbeteren.’
‘De kwaliteit van je leven’, schamperde Schaarbeek.
‘Moet je soms de Elfstedentocht schaatsen? Vraag hem dat
maar. Moet ik soms de Elfstedentocht schaatsen? Of de
marathon lopen?’
Jat rangschikte zijn kaarten. ‘Van mij hoeft het niet. Ik
merk het wel als het afgelopen is.’ Zijn mouw veegde
meegekomen speeksel weg.
‘Jij ziek?’ vroeg Soufiane. ‘Ziek niet goed.’
‘Ka’, zei Vest. ‘Jat was vroeger melkboer. Op de hoek
van de straat.’ Zijn hand zwaaide ongericht naar buiten.
‘Melk goed!’ jubelde Soufiane. ‘Goed voor baby.’ Hij
stak een duim in zijn mond en wiegde zijn hoofd. Hij schaterde
het uit en begreep niet waarom de mannen zwegen.
‘Hij heeft ka’, herhaalde Vest.
Jat draaide zich naar de jongen. ‘Je wordt kaal van de
kuur. Niet dat het me interesseert, maar het is een bijwerking.
Dat je kaal wordt.’ Hij wreef een hand over zijn gladde schedel.
‘Jat, jij bent. Let eens op.’
‘Ik pas.’
‘Zit er toch geen kern van waarheid in?’ Schaarbeek had
zijn Mariakaakje weggespoeld en een sigaar ontstoken. ‘Is die
melk van jou toch niet een beetje kankerverwekkend? Riek
kreeg het, jij hebt het…’
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‘Van melk krijg je het niet, van vlees wel.’ Toussaint had
het gelezen.
Schaarbeek boog zich grijnzend over de tafel. ‘Weten
jullie waarom een leeuw geen gras eet?’ Toussaint schokte zijn
schouders. ‘We zijn aan het kaarten.’
‘Omdat een leeuw dat niet lust. Voor een mens geldt
hetzelfde. Wij eten ook wat we lekker vinden. Niet? Als jij
moet kiezen tussen een biefstuk en een pan andijvie, Vest, wat
kies je dan?’
‘Wat probeer je nou te bewijzen? Pas.’
‘Simpel’, zei Schaarbeek. ‘Je eet wat je lekker vindt. Net
als die leeuw. Dat heeft de natuur zo geregeld. Iedereen eet
wat-ie lekker vindt, want dat is het beste voor je lijf. Intuïtie
heet dat. Een walvis eet plankton, maar vraagt zich niet af of-ie
daar dik van wordt. Dus dat-ie misschien beter magere
plankton kan eten. Of minder plankton. Hij eet wat-ie lekker
vindt en hij eet tot hij barstensvol zit.’
‘Pier eet graag kaas’, zei Jat. ‘Pas.’
‘Ja toch? Zo’n leeuw en zo’n walvis denken niet na.
Kunnen ze helemaal niet. Als spinazie beter voor een leeuw
zou zijn dan een gazelle, dan zou-ie wel spinazie eten. Gewoon
even nadenken!’ Zijn wijsvinger tikte tegen zijn slaap.
‘Misschien heeft hij het wel geprobeerd, maar had hij
geen pan’, zei Toussaint. ‘Pas.’
‘Of hij kreeg het vuur niet aan’, grinnikte Vest.
Het rochelde in hun aangetaste longen. Soufiane keek de
tafel rond en lachte mee.
‘Misschien zijn we niet gemaakt om oud te worden’, zei
Pier. ‘Als je voor nabestaanden hebt gezorgd, ben je
overbodig.’ Hij masseerde zijn ongeschoren wangen.
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Schaarbeek viel hem bij. ‘Pier ziet dat goed. Je geeft ze
eten en ze verdwijnen.’
‘Toch vind ik vegetarisch niet verkeerd’, zei Jat. ‘Soms
eet ik vegetarisch met een sudderlapje, en steeds vaker laat ik
de helft van mijn vlees liggen.’
‘De vleesgeworden vegetariër’, fluisterde Toussaint.
‘Wat zeg je, Judas?’
‘Ik zeg honderd procent vegetarisch, Jat. Honderd
procent vegetarisch met een sudderlapje.’ De koster grijnsde in
zijn kaarten.
‘Jat houdt het bij vleestomaten en lamsoor’, hinnikte
Vest. ‘Pas.’
‘Je wordt agressief als je vlees eet’, zei Schaarbeek.
‘Waar las ik dat nou? Vegetariërs moorden niet, stond er.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Hitler was vegetariër. Pas.’
‘Zonder vlees is het niet te eten,’ legde Jat uit, ‘maar op
zichzelf is vegetarisch niet verkeerd. Ik neem er niet te veel
van, want ik heb gauw genoeg. Als ik vijf spruiten heb gegeten
en de helft van mijn sudderlapje, dan zit ik vol.’
‘Da’s de leeftijd’, zei Schaarbeek. ‘Pas.’
‘En altijd een schaaltje yoghurt. Of vla.’
Toussaint legde zijn kaarten op tafel. ‘Van vla kun je
geen kanker krijgen. Dan is het van de uitlaatgassen. Er hangen
steeds meer uitlaatgassen in de straat. De gekleurde mens is gek
op auto’s met uitlaatgassen.’
‘Hè getsie’, schrok Vest. ‘Hou toch eens op met die enge
verhalen.’ Hij vergeleek de tijd van de wekker met zijn
horloge. ‘Kom Soufiane, we gaan naar huis!’
‘We?’ keek Schaarbeek op.
‘Ik bedoel alleen dat we samen weggaan. Jij altijd met je
smerige insinuaties.’
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De melkman tikte Pier op zijn schouder. ‘Koeien eten
geen gazelle. Koeien eten gras. Dat is verstandig. Gras rent niet
weg.’ De buitendeur viel in het slot, de vloer dreunde na.
‘Ik had hem mooi op de kast, hè?’ glom Schaarbeek.
‘Nog één dan.’ De koster raadpleegde zijn horloge en
schoof zijn kont over de zitting. ‘We kunnen nou toch niet
meer kaarten.’
Pier legde een hand op Jats schouder. ‘Weet je al wat je
op je zerk wil hebben? Iets als Het is volbracht?’ Als je wil,
kan ik het regelen bij de steenhouwer.’
‘Es ist vollbracht’, zei Toussaint.
‘Maak er dan van Eind goed, al goed’, vond Schaarbeek.
‘Dat biedt de nabestaanden troost.’
Jat lachte gul. ‘Jullie zitten Schimmelpenninck lekker te
stangen. Knap dat hij blijft komen.’
De meteropnemer haalde zijn schouders op. ‘Wat moet
hij anders? Buiten ons heeft hij geen vrienden.’
‘Vrienden?’ De koster tuitte zijn lippen,
‘Alles beter dan niks’, leek Schaarbeek. ‘En hij is het
gewend. Hij kreeg vaak klappen. Als kind al. Had-ie maar
normaal moeten doen.’ De herinnering vertederde hem.
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Opeens waren ze verdwenen, Jan en Jacqueline du
Chatinier. Iemand had ze nog gezien, op een late vrijdagavond
in oktober. Met gebogen hoofden en wapperende regenjassen,
op weg naar de halte van lijn zes. Jan met een bolstaande
reiskoffer, Jacqueline met uitpuilende boodschappentassen.
Hun winkel in bijouterieën trok weinig klandizie en moest
sluiten. Het had niet aan hen gelegen, legden ze uit aan wie
luisteren wilde. Het was de tijd. Het was de plek. Maar
niemand geloofde hun verhalen. Fratsen verkopen in crisistijd,
wat ze wel niet dachten.
Twee weken had het pand leeg gestaan. Te huur, zei het
pamflet aan de deur. Vrouwen met boodschappentassen raakten
in gesprek, strategisch, op de stoep voor de verlaten winkel.
Mannen met bruine petten en sigaretten van kerftabak hielden
stil en vormden een koker van hun handen die ze tegen de kille
etalageruit drukten. Ze zagen achtergebleven borden met
aanprijzingen van prullaria en goedkope reukwaters. Op de
grond lag een vergeten armband. Het besmeurde prijskaartje zei
twee gulden vijfennegentig. Ze wezen erop en lachten hatelijk.
Er kwamen mannen met gleufhoeden en sigaren. Ze
taxeerden de gevel tot aan de dakrand en ontvouwden vellen
waarop ze wezen. Veel wezen. Ze ontsloten de winkeldeur en
stampten op de rubbermat. Soms brandde het licht. Dan zag de
straat ze druk gebarend door de lege ruimte exerceren, als
soldaten van een griezelig bezettingsleger.
Op een dag was de etalageruit dichtgeplakt met
gedateerde krantenpagina’s. Voetbalclub ADO vierde het
dertigjarig bestaan. Een klein bericht uit Duitsland: Hitler
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regeringsjubileum van George de vijfde. Berichten die hun
urgentie verloren hadden. De mannen met petten rekten zich
om een glimp van de werkzaamheden op te vangen en ze
speculeerden. ‘Het wordt een bakker’, wist er een. ‘Nog een
groenteboer’, had een ander gehoord. ‘Een slager!’
‘Ik vind het te iel.’ Gijsbert Korver wees korzelig op zijn
etalageruit, waar decoratieschilder Lo van Rijn was gevorderd
tot Sigarenmag. ‘Te iel’, herhaalde hij. Met een hoofdknik.
‘Het staat er netjes, meneer’, antwoordde Van Rijn. Hij
liet het restant van zijn sigaret op de stoep vallen en plette de
brandende peuk onder zijn zool. ‘Licht gebogen en gecentreerd.
Precies zoals u wilde.’ Hij schoof zijn ladder opzij en bekeek
het resultaat van een afstand.
‘Ik vind het te iel’, herhaalde de winkelier. Hij keek er
zuinig bij. ‘Dinie,’ commandeerde hij zijn vrouw naar buiten,
‘zeg jij er eens iets van.’ Ze veegde haar handen schoon aan
haar schort en hield haar hoofd schuin. ‘Sigarenmag,
sigarenmag’, las ze hardop. ‘Dan wordt het Sigarenmagazijn
Korver. Precies wat je wilde. Ik zie het probleem niet. Het is
zoals het is.’ Ze knikte resoluut en maakte aanstalten om haar
poetswerk te hervatten. De opening naderde.
‘Vind je het niet te iel?’ drong hij aan. Ze keek nog een
keer. Met tegenzin. En reageerde snibbig. ‘Het is jouw winkel.’
Korver aarzelde. ‘Wat kost het me,’ vroeg hij, ‘als je het
opnieuw doet?’
‘Opnieuw?’ De schilder plaatste zijn armen in zijn zij en
draaide zijn lichaam naar de ruit. Hij spuwde op de grond en
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verschoof zijn pet. ‘Dus eerst alles eraf en dan nog een keer
schilderen? Op dezelfde ruit?’
Korver knikte.
‘De verf is bijna droog. Dat wordt een hele klus. En dan
nog een keer schilderen. Dat kost je een hele middag.
Minstens.’
Hij zei je. Geen u. Korver begreep het. Hij was geen
opdrachtgever meer, maar een klant die zijn hand had
overspeeld. Van Rijn monsterde de lucht. ‘En dan moet het niet
gaan regenen.’
Dinie had het van een afstand aangehoord. ‘Een hele
middag!’ jammerde ze. Ze herhaalde het driemaal en wrong
haar handen in haar schort. ‘En het is allemaal al zo duur.’
Korver plaatste de palm van zijn rechterhand in zijn nek
en keek zoekend om zich heen, maar er diende zich geen
oplossing aan. ‘Doe maar’, zei hij. ‘En maak er dan van:
Rookwarenmagazijn G.J. Korver en Zn. Zn met een puntje, en
zo’n kringeltje in plaats van en. Van het woord. Dan is het wat
langer en het staat chique.’
Dinie volgde zijn worsteling op afstand. Ze zei niets.
‘Felix kan de zaak overnemen,’ verdedigde hij zich tegen
de beschuldiging die ze niet had geuit, ‘als hij groot is.’
‘Felix is nog een kind!’
Ze liep met driftige passen naar de winkeldeur. De
scherpe geur van verf en schoonmaakmiddel drong haar
opengesperde neusgaten binnen. ‘En waar je die J vandaan
haalt…’, wilde ze roepen. Maar de deur was dichtgeslagen.
‘Ik heb geen tweede naam,’ wendde hij zich tot de
schilder, ‘maar dat maakt toch niet uit? Het staat uitnodigend.
En mijn vader heette Jacobus, al noemden ze hem Koos.’
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‘Het vult.’ Meer zei Van Rijn niet. Hij keek naar de
grond, naar het raam en nog een keer naar de winkelier. Hij
schoof zijn ladder uit en plaatste zijn voet op de onderste trede.
‘Nee,’ zei hij, ‘eerst een plas.’ Korver zocht demonstratief zijn
horloge. ‘Anders moet ik straks’, zei de schilder. Hij
verzekerde zich ervan dat zijn ladder stevig op de stoep stond
en wandelde bedaard naar de deur.
‘Oppassen dat je niks vies maakt hè’, riep Korver hem na.
‘Anders moet het binnen ook allemaal opnieuw.’

Het gezin van de sigarenboer bewoonde een schrale
ruimte achter de winkel. Felix’ bed stond in de slaapkamer van
zijn ouders. Wat zijn jongenskamer had moeten zijn, was
ingericht als voorraadmagazijn. De jongen had een zwakke
gezondheid en kwam niet mee op school.
‘Hij moet gaan werken’, besloot Korver op een vrijdag,
kort na sluitingstijd. ‘Op school leert hij niks en hier kan hij de
boel een beetje schoonhouden. En op zaterdag een klantje
helpen.’
Dinie had haar lippen op elkaar geperst en hem
verwijtend aangekeken. ‘Je gaat hem toch niet betalen, mag ik
hopen? Dat kunnen we ons niet veroorloven.’ Hij had haar
gerustgesteld. ‘Natuurlijk niet. We hebben lang genoeg voor
hem betaald. Het wordt tijd dat hij iets terugdoet.’
De jongen was gaan werken. Hij veegde de winkelvloer
aan en bracht bestellingen rond. Die zaterdag, aan de
keukentafel, had Korver door zijn vermoeide ogen gewreven en
gekucht. ‘Je moeder en ik hebben besloten dat jij het verder
moet doen. Ik beleef er geen lol meer aan en je moeder heeft
het nooit leuk gevonden. We moeten met de boekhouder
praten.’
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De jongen had niet geprotesteerd. Hij had het zien
aankomen en zichzelf verteld dat hij het kon. Hij had zich vaak
geërgerd aan zijn vader, die hem onbeduidende klussen liet
opknappen en klanten gratis vloeipapier en strijklucifers gaf.
‘Ik zal mijn best doen, vader’, had hij gezegd - en het had hem
moeite gekost niet triomfantelijk te klinken. Hij had slurpend
zijn kop hete thee leeggedronken en beloofd dat hij de eer van
de familie hoog zou houden. Het had pompeus geklonken aan
de ongedekte keukentafel waarvan de verf bladderde op
plaatsen waar de hete pannen met aardappels en knolraap
hadden gestaan.
Gijsbert Korver hielp nog een paar maanden in de zaak,
maar hij werd humeurig. Zijn gewrichten protesteerden en hij
kreeg steken in zijn borst. De klanten roddelden en vroegen de
jongen naar zijn toekomstplannen.
‘Pa,’ zei hij op een winderige avond in maart, ‘ik heb
gehoord dat ze een nieuwe seniorenflat geopend hebben.
Uitzicht op het park en een eetpaleis op de begane grond. Zal ik
eens informeren?’
‘Zal ik eens informeren?’ Korver had het begrepen. ‘Je
wilt me weghebben. Weg uit de zaak, weg uit de woning. Ik
loop je in de weg. Je wilt je vleugels uitslaan. Je wilt er een
moderne winkel van maken, zo’n buurtsuper met zeeppoeder
en kauwgomballen, zonder zeurende ouwe mensen achter de
toonbank.’
‘Natuurlijk niet, pa,’ had hij gelogen, ‘je blijft van harte
welkom. Ik hoor niemand klagen over jouw aanwezigheid of
die van moeder. Ik denk alleen aan jullie toekomst. Je moet
verlost zijn van de dagelijkse spanning en de verplichtingen.’
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‘Onze toekomst’, had Korver gehoond. ‘Jij weet net zo
goed als ik dat wij geen toekomst hebben. We hebben een
verleden. Onze toekomst is voorbij.’
Maar hij had nagedacht. ‘Je hebt gelijk’, zei hij op
zondagmiddag. ‘Moeder en ik hadden grootse plannen, maar
we hebben er niks van gemaakt. Niet met elkaar en niet met de
winkel. We moeten jou de kans geven het beter te doen.’
Moeder overleed na een kort ziekbed en Korver
vereenzaamde in de seniorenflat. Voor uitzicht op het park zat
hij aan de verkeerde kant en het eetpaleis sloot zijn deuren na
een akkefietje met salmonella in het Paasontbijt. Hij voerde
eendjes bij de vijver, maar het kon hem niet bekoren. Op
zaterdagen nam hij de bus naar de winkel, maar zijn zoon had
het druk en de klanten hadden haast.
Rookwarenmagazijn G.J. Korver & Zn. was de enige
sigarenwinkel in een straal van vier huizenblokken. Op
zaterdagen deed hij goede zaken, maar Felix was niet populair.
Hij verkocht niet op de pof en stopte geen gratis vloeipapier in
zijn pakjes kerftabak. Spelende kinderen snauwde hij weg
omdat ze vieze vingers maakten op zijn schone winkelruit en
aarzelende vrouwen schoffeerde hij, tot ze er schande van
spraken. Daarbij was zijn verschijning niet appetijtelijk. Zijn
weerbarstige jongenshaar was uitgevallen, hij sprak met een
zeurderige, nasale stem en zijn schriele nek stak uit een ruim
zittend nylon overhemd met smoezelige kraag en brandgaten.
Hij ontnam zijn klanten het plezier in hun rookwaar door te
praten over gezondheid en belastingen. ‘Zonder accijns waren
uw sigaretten de helft goedkoper’, zei hij bijvoorbeeld. En: ‘Ze
zeggen dat je eraan doodgaat, maar bewezen is het niet.’
Op zondag zat hij zijn tijd uit in de kerk. ‘Klanten
verwachten me daar’, verklaarde hij zijn aanwezigheid.
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De jonge koster Baptiste Toussaint pestte hem wekelijks.
Zwijgend hield hij de collectemand voor de borst van de
sigarenwinkelier en wachtte. Met gesloten ogen en gevouwen
handen probeerde Vest zijn kwelgeest te misleiden, maar hij
was prooi en Koster had geduld. De strijd werd in de gewijde
stilte van de ochtendmis gestreden, en was intens. Degens
flikkerden in het zonlicht, dat in jubelende kleuren door het
gebrandschilderde raam binnenviel. De parochie volgde het
treffen, gebogen over het missaal. Vest leek niet toe te geven,
maar Koster zag een ooglid trillen. Hij controleerde zijn nagels,
knikte een parochiaan goedemorgen en schoot een pluisje van
zijn colbert. Vest kneep zijn ogen dicht tot er traanvocht over
zijn wangen liep, maar hij verloor. Zoals hij elke week verloor.
Hij pulkte het kleinste muntstuk dat zijn vingers vinden konden
uit zijn jaszak en kuchte. Het kerkvolk hield haar adem in en
draaide zijn oren in positie. Het tinkelde licht. Een kwartje,
meenden sommigen. Anderen hielden het op een dubbeltje. In
geen geval een piek. De koster tilde een wenkbrauw op en
wierp een blik in de collectemand. Daarna sloeg hij zijn ogen
op, tot ze die van Vest kruisten. Het geluid van zijn zucht droeg
tot aan de communiebank. Hij tuitte zijn lippen en schoof de
mand door de rij.
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Schaarbeek kneep zijn ogen tot spleten en zocht de tijd.
‘Koster is laat. Komt-ie wel, Pier?’
‘Koorrepetitie.’
‘Koorrepetitie. Zit Koster in een koor?’
‘Geen C gaat hem te hoog.’ Vest kirde van opwinding.
Pier blies zijn wangen bol. ‘Iemand moet de kerkdeur
openen en ervoor zorgen dat er niks wordt gejat.’
‘Gejat?’ Schaarbeek keek ervan op. ‘Dat koor bestaat uit
ouwe dames. Die durven nog geen kaars mee te nemen.’
‘Na de repetitie verzamelen ze zich in de Mariakapel om
vergiffenis te vragen voor een valse noot’, gierde Vest.
‘Je wilt niet weten wat er maandelijks verdwijnt’, zei
Pier.
‘Het wijwater is niet aan te slepen!’ De sigarenboer
genoot.
‘Doe maar lollig’, sprak Pier bestraffend. ‘De oude
ciborie is verdwenen uit het tabernakel. Nooit teruggevonden.
En het is mooi dat er nog een koor is. Het kost je vrije avonden
en je staat je uit te sloven voor een lege kerk.’
‘Het wordt toch wel betaald?’ schrok Vest. ‘Zoiets doe je
niet voor je lol.’
‘Liefdewerk oud papier. Niks voor jou.’
‘Ik kan niet zingen. En ik kan niet weg op koopavond.’
‘Er komt geen mens op koopavond’, viel Schaarbeek uit.
‘Ik zie nooit iemand in je winkel. Van roken ga je hoesten. Dat
weten ze inmiddels.’
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‘Ze dúrven niet’, protesteerde Vest. ‘Een normaal mens
gaat toch ’s avonds de straat niet op? Met dat loslopende tuig?
Dat zeg je zelf!’
‘Waarom ga je dan open?’
‘Dienstverlening Schaarbeek. Ik heb een dienstverlenend
beroep. Een tabakszaak vervult een maatschappelijke functie.’
‘Klets maar raak. En waar is Jat? Sopraan geworden?’
‘Jat komt’, zei Pier. ‘Het is Tinie’s sterfdag. Dan gaat hij
naar haar graf.’
‘Nog even en hij ligt ernaast’, fluisterde Vest.
‘Nou begin je zelf over ziekte en dood.’ Schaarbeek keek
verrukt. ‘Zie je nou! Je zeurt er altijd over en nou doe je het
zelf.’
‘Ik heb het niet over ziekte. Ik stel alleen vast dat Jat
binnenkort naast Tinie ligt.’
‘Alsof dat niks met de dood te maken heeft! Klets toch
niet zo dom!’
‘Als ze er om negen uur nog niet zijn, ga ik naar huis’,
mokte Vest. ‘Ik kom hier niet om me te laten beledigen.’
‘Beledigen! Goh! Het zóu wat.’ Schaarbeek hield een
lucifer bij zijn tuitknak en blies de rook pesterig over tafel.
‘Was dat de bel?’ In de gang klonk de schorre hoest van
de melkman.
‘Fausto heeft hem binnengelaten’, hoorde Pier.
Koude avondlucht had zich aan de jas van de melkman
gehecht. ‘Toussaint komt eraan’, wees hij over zijn schouder.
‘Je huurder heeft de deur opengelaten.’
‘Huurder…’, hoonde Schaarbeek.
‘Pas op Jat, je gooit Piers werkkleding van de haak.’ Vest
wees gebiedend naar de vloer. De melkman ging krakend door
zijn knieën. ‘Mooie stof.’ Zijn grove handen streelden de
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jaspanden. ‘Wierook’, rook hij. ‘Draag je deze ook op mijn
begrafenis?’
‘Ik draag het op alle begrafenissen en crematies, Jat. ‘Als
jij aan de beurt ben zal ik het laten reinigen.’
‘Heren van het goeie leven.’
‘Avond, Baptiste.’ Schaarbeek keek niet op. ‘Repetitie
afgelopen?’
‘Repetitie afgelopen.’ De koster vergeleek de tijd van zijn
horloge met de wekker en draaide zijn uurwerk een kwartier
vooruit.
‘Mooi’, vond Schaarbeek. ‘Komt er weer eens iemand in
je kerk.’
‘Niks gestolen?’ informeerde Vest.
‘Jullie zijn nog niet begonnen’, zag de koster.
‘Zonder ons kunnen ze niks’, lachte Jat hees. ‘Met twee
man kun je niet kaarten.’
‘Met drie man ook niet’, zei Vest. ‘Dat doet me ergens
aan denken, Jat. Hoe lang hou jij het nog vol?’
‘De tijd zal het leren, Vest’, bromde Pier. ‘De tijd zal het
leren. Jat is er nog.’
‘Ben je bij Tinie geweest?’ vroeg Toussaint. ‘Op het
kerkhof?’
‘Ze zal niet in de kroeg gezeten hebben’, hinnikte Vest.
‘Beetje respect!’ Schaarbeek verhief zijn stem. ‘Beetje
respect Vest! Mág het?’
‘Jat kan toch wel tegen een geintje? Jullie maken zo vaak
geintjes, maar als ik het doe…’
‘…is het altijd respectloos’, vond Schaarbeek. Een
opkomende hoestbui belette hem verder te spreken.
‘Het is zeven jaar’, zei Jat. ‘Zeven jaar inmiddels.’
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‘En ze was een goed mens,’ zei Toussaint afgemeten.
‘Zullen we beginnen? Over een uur krijgt Bert slaap. Noord
deelt.’
‘Schaarbeek zou zich beter om zijn dochter kunnen
bekommeren’, mekkerde Vest. ‘Dat meisje is niet voor niets
vertrokken.’
Jats arm klapte op het tafelkleed. ‘Zo is het genoeg! Dat
gedonder altijd. Tinie is gestorven en jullie pesten elkaar als
kleine kinderen. Hou daar mee op!’
‘Dat is waar’, zei de koster. ‘Ik pas. Wat is dat voor
herrie, Pier? Ik versta mijn eigen woorden niet.’
Stukken kalk vielen op het tafelkleed.
‘Wat?’
‘Stil even Jat. Slopen ze de muur?’
‘Nieuwe buren.’
‘Alweer?’
‘Het is een doorgangshuis. En iedereen breekt af wat de
vorige heeft opgebouwd.’
‘De gekleurde mens?’
‘Aan het lawaai te horen wel’, zei Schaarbeek.
‘Ze hebben zich nog niet voorgesteld.’
‘Je kan toch bij ze aankloppen?’ leek Vest.
‘Nooit doen’, schrok de meteropnemer. ‘Zij moeten de
eerste stap zetten. Dat is hun plicht. Het is onze straat. Als je
ergens komt wonen, stel je je voor. Dat hebben Lies en ik ook
gedaan.’
‘De gekleurde mens weet dat niet’, zei de koster. ‘Die
kent geen fatsoen. De Pool en de Rus ook niet.’
‘En de Turk’, zei Schaarbeek.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Wij zijn de laatste nette
bewoners.’
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‘Cas is ook dood’, zei Schaarbeek. ‘Wist je dat?’ Er
kringelde rook in zijn linkeroog. Hij kneep het dicht om de pijn
te verdrijven. ‘Zijn hart.’
‘Ik doe alleen katholieken’, zei Pier. ‘Cas was niks.’
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De oorlog was voorbij. De straat vierde feest. Met
vlaggen en slingers, met bier en jenever. Mannen en vrouwen
zwierden. Alleen en met elkaar. Kinderen begrepen niet
waarom, maar ze feestten mee.
‘Is dat Louwers niet?’ Iemand trok aan de mouw van de
oude doodgraver. Eduard Toussaint, zag hij. De koster van de
parochiekerk knikte venijnig naar de overkant van de straat.
‘Kijk dan, Dorus!’
‘Verdomd, dat is hem! De NSB’er. Die heeft lef!’
‘Kijk hem lachen. Alsof er niets is gebeurd.’
‘De schoft! Dat kunnen we toch niet pikken? Na wat-ie
heeft gedaan?’
‘Die man moet in de bak. Er kleeft bloed aan zijn
handen.’
Ze zweepten elkaar op.
‘Kijk hem lachen!’

Verbeten smeet hij zijn bezittingen op de geleende kar.
Gordijnen verschoven. Zijn vuist zwaaide naar de silhouetten in
de vensters. ‘Lammelingen!’ schreeuwde hij. ‘Ik had er veel
meer moeten aangeven! Maar we komen terug! Dan zullen we
zien wie er de baas is!’ Hij pakte zijn vrouw en zoon bij de arm
en sjorde de kar in gang. Het ratelde op de klinkers. De straat
sloot de gordijnen.
‘Wat gooi jij nou op, Jat?’
‘Dat zie je toch, Schimmelpenninck. Harten tien.’
‘Er wordt klaveren gevraagd.’
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‘Die verdomde kleine plaatjes.’
‘Ben je kleurenblind? Klaver is zwart en harten is rood.’
Vest spreidde zijn armen. ‘Als we de kleuren niet meer
herkennen wordt het een ingewikkeld spel.’
‘Jat is moe’, zei de koster. ‘Nietwaar Jat? Je bent moe. Ik
zie het.’
De melkman liet een boer en tuurde naar zijn kaarten.
‘Vergissen is menselijk’, sprak hij hees. ‘Als jullie er de hele
tijd doorheen kletsen kan ik mijn hersens er niet bij houden.’
‘We hebben geen woord gezegd!’ riep de sigarenboer. ‘Je
bent er gewoon niet meer bij. Vind je het nog wel leuk?’
‘Niemand vindt kaarten leuk’, sprak Schaarbeek in zijn
glas. ‘Maar het is tijdverdrijf.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Ik vind het spannend. Ik hou
van het wedstrijdelement. Net als jij met je duiven.’
‘Wedstrijdelement…’, schamperde Schaarbeek. Hij tikte
de as van zijn sigaar. ‘Ik hou al tien jaar geen duiven meer,
Baptiste. Gelost in Bourges, nooit thuisgekomen. Duiven zijn
net dochters.’
‘Maar Jat is er met zijn gedachten niet meer bij’, zei Vest.
‘Kan je het niet meer volgen, Jat?’ Hij sprak de melkman luid
en articulerend toe. ‘Gaat het te snel voor je?’
‘Wat bazel je nou! Ik vergis me een keer met opgooien en
jij maakt er een spektakel van. Vergis jij je nooit?’
De sigarenboer bladerde door zijn geheugen. ‘Ik kan het
me niet herinneren. Ik zeg niet dat het nooit gebeurd is, ik zeg
alleen dat ik het me niet kan herinneren. Maar jou gebeurt het
steeds vaker. Of lieg ik? Schaarbeek? Koster? Gebeurt het Jat
niet steeds vaker?’
‘Niet vaker dan ons’, vond Toussaint. ‘Weet je wat ik
denk? Ik denk dat jij Jat kwijt wil. Volgens mij kan jij niet
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wachten tot dat Turkse vriendje van je aan tafel zit. Die
Achmed. Het zou me niet verbazen als jij hem stiekem al de
regels aan het leren bent. Zeg eens eerlijk!’
‘Je bent gek. Compleet gestoord. En Soufiane is
Tunesisch. Dat is heel wat anders.’
‘Turks, Tunesisch, Marokkaans, wat maakt het uit. Het is
één pot nat. Kettingrukkers en messentrekkers, die stinkvoer
koken en herrie maken. Je wilt hem laten meespelen? Nou, ik
kan je één ding zeggen: als hij komt kaarten, ben ik weg. Hoe
leuk ik het spel ook vind.’
‘Maak je niet druk’, suste Schaarbeek. ‘Die spelregels
zijn heel ingewikkeld. Voordat zo’n jongen ze snapt, zijn we
drie jaar verder.’
‘Maak je niet druk, maak je niet druk… Meneer hier
verkoopt wel sigaretten aan een NSB’er!’
‘Zoon van’, corrigeerde Vest. ‘Dat is wat anders.
Louwers kwam in de winkel voor een pakje Marlboro. Moet ik
hem dat weigeren? Moet ik hem uit de zaak zetten? Voor één
pakje Marlboro? Omdat jij hem niet mág!?’
‘Niet mág? Louwers heeft zijn vrouw ingepikt. Dat is niet
niks’, viel Schaarbeek uit. ‘Maar ik snap die vent niet. Er zijn
duizend sigarenboeren. Waarom moet hij uitgerekend bij jou
sigaretten kopen!’
‘Niet vanwege de prijs’, mompelde Jat. ‘Ruiten troef?’
‘Er zijn ook duizend vrouwen’, zei Schaarbeek. ‘Ik snap
niks van die vent.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Om mij te pesten natuurlijk.
En Vest werkt daar graag aan mee.’
De sigarenboer vulde zijn glas en drukte een tablet uit de
verpakking. ‘Klaveren, Jat.’
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De melkman draaide zijn pols. ‘Kwart over tien. Ik denk
dat ik op huis aan ga.’ Hij tilde zich uit zijn stoel en wankelde
naar de deur. ‘Weet je,’ draaide hij zich naar de mannen, ‘ik
vind het niet erg dat jullie bekvechten als een stel kleine
kinderen, maar niemand heeft het fatsoen om mij te condoleren
met het verlies van Tinie. Niemand!’ Bokkig stapte hij de gang
in. De buitendeur viel in het slot. Ruiten trilden.
Schaarbeek glimlachte. ‘Condoleren? Die vrouw is bijna
tien jaar dood. Jat is echt de weg kwijt.’
Vest verschoof zijn stoel. ‘Ik stap ook maar eens op. Ik
kan vanavond geen goed doen. Heren…’ Hij keerde zijn glas
om boven zijn keel. Zijn tong gleed langs de kelkrand, tot aan
de bodem. Er ging geen druppel verloren.
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‘Baptiste,

we

praten.’

moeten

Haar

stem

had

gedissoneerd met de belofte van een warme voorjaarsavond. Ze
had hem meewarig aangekeken. Ze wist niet wanneer en
waardoor, maar ergens onderweg had de minachting het
gewonnen van de acceptatie. Het kon zijn misplaatste
neerbuigendheid zijn of zijn gedweep met Van Wapenveld, de
pastoor.

Hij

was

ook

pafferig

geworden.

Fysiek

onaantrekkelijk. Weinig complimenteus. En hij was makkelijk
te manipuleren. Ze probeerde het niet eens meer, de uitkomst
stond vast. Eigenlijk wist ze het wel. Ze had beter gekund. En
verdiend. ‘We moeten praten.’
Hij had het Villeroy en Boch kopje op de salontafel
geplaatst en zijn lepel laten vallen. Hij was door zijn knieën
gegaan en had zoekend over de grond gekropen. Ze had er een
hond in gezien. Een ongehoorzame hond die klappen verwacht.
‘Vind je dat het goed gaat tussen ons?’ had ze hem
gevraagd. ‘Ik bedoel: goed, zoals een man en vrouw met elkaar
omgaan als ze van elkaar houden?’
Hij was gaan zitten, met zijn handen op zijn knieën en
zijn ogen op het raam gericht. Het straatlawaai was gedempt tot
de huiskamer doorgedrongen. Spelende kinderen, zingende
vogels, de kille kamer. Werelden gescheiden door vensterglas.
Hij had demonstratief gezucht. ‘Gaan we daar weer over
beginnen? Daar hebben we het de laatste tijd wel vaak over,
vind je niet?’
‘Misschien is dat veelzeggend’, had ze geprobeerd. Maar
hij had het niet begrepen. ‘Je bent ontevreden’, had hij haar
uitgelegd. ‘Ontevreden en ondankbaar. Je leeft in luxe, ik geef
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je wat je hartje begeert, maar je verveelt je. En vrouwen die
zich vervelen, gaan zoeken. Je zoekt naar ongeluk. En wie naar
ongeluk zoekt, zal het vinden. Misschien moet je stoppen met
zoeken naar ongeluk. Moet je tevreden zijn met je leven, met je
huis, met je dochter en met mij.’
Ze was opgestaan, ze had de tuindeuren geopend en ze
had in stilte om haar moeder geschreeuwd.
‘Dan ga ik ook maar.’ Schaarbeek schoof zijn pols uit
zijn manchet en zocht de wekker op de schoorsteenmantel. ‘Ik
loop achter.’
Toussaint gleed zijn speelkaarten terug in de verpakking.
‘Nog iets van Greet gehoord?’
‘Helemaal niks. Je werkt je uit de naad voor zo’n meid en
ze laat je barsten.’ Hij probeerde de kroon van zijn horloge te
draaien, maar zijn vingers gleden weg.
‘Als Greet vanavond voor de deur staat, schiet je vol en
sluit je haar in je armen’, zei Pier. ‘Zo gaan die dingen.’
Schaarbeek pulkte een pinda uit het tafelkleed en schoot
hem weg. Met een tik trof de noot de ruit van het theemeubel.
‘Als ze vanavond voor mijn deur staat wel. Maar ze moet niet
te lang meer wachten. Als ik op mijn sterfbed lig, hoeft het niet
meer. Ze heeft een tegoedbon, maar op een dag is-ie verlopen.’
‘Zo gaat het met tegoedbonnen’, zei Pier.
De

meteropnemer

lag

op

bed

in

een

steriele

ziekenhuiskamer, zijn ogen gericht op het gespikkelde
systeemplafond. De morfine deed haar werk. In de deuropening
verscheen een vrolijk meisje met een strik en witte sokjes. Haar
petticoat wipte op toen ze het kamernummer controleerde.
Hinkelend kwam ze naderbij. ‘Papa, ik ben het. Greet.’
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‘Greetje? Ben jij dat? Ga maar, kindje. Het is te laat. Hij
is verlopen.’ Hij zag hoe ze schrok, haar mond bedekte en de
kamer verliet. Haar klakkende hakken weerkaatsten tegen de
hoge muren van de ziekenhuisgang.
‘Wat doe jij nou? Zit je nou te grienen?’ De koster keek
de tafel rond. ‘Die meid laat niks van zich horen en meneer hier
zit hier te janken! Ze moest zich doodschamen. Vergeet het,
Schaarbeek. Laat je er niet door kwellen.’
‘Kwart voor tien,’ zei Pier, ‘maar hij loopt vijfendertig
minuten voor.’
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‘Oom Janus! Het wc-papier is op!’
‘Nou dat weer. Dat was de laatste rol. Neem maar een vel
van je pornoblad!’
‘Pornoblad? Ik heb helemaal geen pornoblad. Mag ik een
stuk krant?’
‘Een

pornoblad

is

te

glad’,

grijnsde

Toussaint.

‘Glanspapier glijdt langs de derrie. Neem de kerkbode, die is
stroef.’
‘En niet te hard boenen hè!’ riep Schaarbeek. ‘Anders
wrijf je de schaafwond van de Betje Wolffstraat open.’
Pier schonk een bodem in zijn glas. ‘Hij heeft een
computer. God mag weten wat-ie ermee doet. Ik zie alleen datie helemaal nooit meer uit zijn kamer komt.’
‘Rustig toch?’ zei Toussaint. ‘Wat moet je met zo’n joch
over de vloer? Hoe minder je ’m ziet, hoe beter. Als de huur
maar binnenkomt.’
‘Hij kijkt echt wel porno’, vertelde Schaarbeek. ‘Dat
doen ze allemaal. Of sjetten. Kennen jullie dat? Kletsen met de
een of andere vreemde? Dat houden ze uren vol.’
‘Ik hoef het allemaal niet te weten’, zei Pier. ‘Maar wat
vinden jullie van Jat?’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Van Jat?’
Jat zag er slecht uit, vond Pier, maar de koster was niets
opgevallen. ‘Ik kom om te kaarten.’
Schaarbeek legde het uit. ‘Jat heeft de dood in zijn hoofd,
en als je de dood in je hoofd hebt, gaat-ie er niet meer uit.’
‘Hij ziet grauw’, zei Pier. ‘Met ingevallen wangen en
diepe groeven. En hij is beverig. Zien jullie dat niet?’
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De wijkkrant geschreven, wist Schaarbeek. ‘Je bent een
beetje ziek. Dan krijg je chemo en word je doodziek. Je valt af
en je wordt grauw en beverig. Uiteindelijk word je kaal. Jat zou
een pet moeten dragen.’
Pier walste de jenever in zijn glas. Steeds sneller ging het.
Als in een dolgedraaide tredmolen. Het vocht kroop omhoog.
Een steilewandrijder zonder vrees, het naderde de rand, dreigde
weg te vliegen en uiteen te spatten op zijn groezelige
overhemd. Het publiek hield de adem in. Precies op tijd
minderde hij vaart. De stroom werd kalmer, vredig, tot het
kabbelde op de bodem van zijn glas.
‘Ik weet het niet’, zei hij. ‘Het zit me niet lekker. Ik ben
bang dat we Jat niet lang meer in ons midden hebben.’
‘Hij

ruikt

vreemd’,

was

Toussaint

opgevallen.

‘Chemisch.’
‘Van de chemo’, duidde Schaarbeek. ‘Dat zeg ik. Hij zou
een pet moeten dragen. Met een kleine klep. Niet met een
grote. Als de wind eronder komt, is-ie ’m kwijt.’
‘Heb je zijn kist al?’ vroeg Toussaint.
Pier knikte. ‘Staat klaar in de werkplaats. Hij kan er zó
in.’
‘Heeft-ie ’m al gezien?’
‘Dat brengt ’m op rare gedachten. Maar hij moet wel een
keer passen. Ik heb de kleinere maat genomen. Scheelt ’m geld.
Meedenken met de cliënt heet dat.’
‘En als-ie te klein is?’
‘Jat?’
‘Bijdehand.’
‘Dan wordt het wrikken, Koster. Maak je geen zorgen.’
‘Als je geen haar hebt, heeft zo’n pet geen houvast,’
hoorden ze Schaarbeek uitleggen, ‘en je kan ’m ook niet
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vastzetten, met een speld of zo. Snap je?’ De sigarenboer
bracht zijn glas naar zijn mond. ‘Vanwege die kale kop’,
begreep hij.
‘Jat zou om euthanasie kunnen vragen’, had Schaarbeek
gelezen. ‘Dat wordt veel gedaan tegenwoordig.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Je vraagt pas om euthanasie
als de kwaliteit van leven minder is. Jat kan nog kaarten.’
‘Half twaalf’, zag Schaarbeek op de wekker. ‘Volgens
mijn rekenmachine is het dan bij elven. Nietwaar Pier? Ik ga er
vandoor. Ik hoop dat ik niet droom van te kleine kisten.’ Hij
lachte manmoedig.
De koster veegde zijn kaarten bijeen en stond op. ‘Ik loop
met je mee. Er komt nou toch niks meer van.’

De straat was donker en leeg. Een scharrige hond
ontlastte zich tegen een stapel oud papier. Het dier schrok van
de naderende schimmen en haastte zich naar de overkant. Een
urinespoor glinsterde in het licht van de straatlantaarn. ‘Het
wordt er allemaal niet frisser op’, wees Schaarbeek. ‘Gisteren
lag er een matras op de stoep. Dat zag je vroeger niet.’
De koster knikte.
‘De ophaaldienst is nog niet geweest,’ zei Schaarbeek.
‘Dat betekent dat er nu iemand ligt te slapen op een matras
waar een hond tegenaan heeft gepiest.’
‘Beesten zijn het. Allemaal beesten.’
‘Ik ben er. Slaap zacht, Baptiste.’
‘Jij ook, Bert. Ik ga kijken of alles er nog staat.’
‘En niet dromen van Reigers en kisten.’
Ze beloofden het elkaar.
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Het beeld klopte niet. Een wandelaar in donkerblauw
maatkostuum, beschenen door een straatlantaarn. Er paste
striemende regen bij. Plassen met spiegelende neonreclames.
Een trenchcoat met opgezette kraag. Een rat, brutaal
schuifelend over het verlaten trottoir. Uit putdeksels zou stoom
moeten opstijgen. Er moest een zwijgende man in een portiek
staan en er moest rook kringelen boven de Borsalino die zijn
ogen verborg. Mist was goed. Doodse stilte. Een blikkerend
mes. Een zucht. Hulpgeroep. Een wegzakkende stem. Hollende
voetstappen. Maar er was het geknetter van brommers en
scooters op de laan. Joelende pubers. Een optrekkende bus bij
de halte. En er was een aangeschoten koster op weg naar zijn
donkere benedenwoning. Tien wankele passen waren het. Een
roestig tuinhek bood jammerend toegang tot de versteende tuin.
Het klakte terug in de sluitkom. Sleutels rinkelden in zijn hand.
Een oprisping slikte hij weg. ‘Minder drinken’, nam hij zich
voor. De deur ging van het slot. De ingegooide ruit van de
woonkamer ontging hem.
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Zijn wieg had er gestaan, maar het was nooit zijn straat. Er was
iets gebeurd en het gezin moest verhuizen. Op stel en sprong.
Hij had er wazige herinneringen aan. Ze hadden moeilijke jaren
doorgemaakt in een slechter deel van de stad. Vader was niet
oud geworden en moeder vegeteerde in een tehuis, waar ze
zweeg en voor zich uit keek. Zijn huwelijk was gestrand.
Ze was hem tegengekomen op de laan, zonder hem te
zoeken. Ze had er geen kwaad in gezien. Ze hadden geprobeerd
gezichten bij namen te vinden, ze hadden gelachen en hij had
haar toegangskaarten voor het theater laten zien.
Baptiste

was

verrast

geweest,

maar

had

niet

geprotesteerd. ‘Dus je gaat op stap met een andere man’, had
hij gezegd - en hij had zijn gezicht in een begripvolle glimlach
geperst. ‘De zoon van Louwers nog wel. Die rooie NSB’er.’
Zij had de juiste woorden niet gevonden.

Louwers was attent geweest. Op tijd met zijn aansteker.
Hij had flauwe grappen gemaakt en ze had erom gelachen. En
gebloosd. Ze had zich veilig gevoeld. En geliefd.
‘Zullen we nog wat drinken?’ had hij gevraagd, na de
voorstelling die aan haar voorbij was gegaan. En ze had
ingestemd. Ze had weer port gedronken, zoals vroeger. En ze
was er vrolijk van geworden, zoals vroeger. Ze had hem niet
aantrekkelijk gevonden. Wel een heer. Met stijl, goede
manieren en conversatie. Ze was de tijd vergeten.
Hij was nog wakker toen ze de sleutel in het slot stak. Hij
had haar afgemeten begroet en gevraagd of ze zich had
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geamuseerd. Ze had ‘ja’ gezegd. Ze waren op bed gaan liggen,
hun ogen op het gebarsten stucwerk van het plafond gericht.
‘Heb je het nog over de oorlog gehad?’ had hij gevraagd.
En hij was geschrokken van haar blik, in het licht van de
lantaarnpaal voor hun huis, dat door het venster scheen. ‘De
oorlog,’ had ze gezegd, ‘de oorlog was vanavond ver weg en
het zou goed zijn als jij hem ook achter je zou laten.’ Ze had
haar rug naar hem gedraaid.
‘Het zal een ongelukje zijn. Een kiezelsteen die wegspat
van een autoband. Voetballende jochies. Ze hebben mijn
winkelruit ook een keer kapotgeschoten. Lag er geen bal in je
kamer? Of een knikker?’
Toussaint schudde zijn hoofd. ‘Ze hadden mijn hele huis
kunnen leeghalen, Jat. Het gat was groot genoeg.’
‘Maar alles staat er toch nog?’
‘Nog wel, Jat. Nog wel.’
Schaarbeek wist het. ‘Antillianen. Je hebt toch geklaagd
over hun feesten met harde muziek? Ja toch? Dat heb je toch
gezegd? Op een duidelijke manier? Dat pikken ze niet. Zij zijn
de baas in de straat, Koster. Jij niet. Wij niet. En fatsoen
kennen ze al helemaal niet. Ze lopen in de steun, terwijl ze
kunnen werken.’
‘Grote kans dat het een knikker was, van een jongen. Een
ongelukje.’ Vest schuifelde over de zitting van zijn stoel.
‘Soufiane zegt het steeds. Antillianen zijn laf. Ze zien er ruig
uit, maar ze zijn laf.’
Toussaint keek op. ‘Een nikker? Dat mag je niet meer
zeggen van de fatsoenspolitie.’
‘Zo braaf is-ie niet, de Antilliaan’, bromde Jat.
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Vest nam zijn oorlel tussen duim en wijsvinger. ‘Bat-terij-tje op?’
‘Ik ben niet doof. Ik heb alleen ka. Dat heb ik je verteld’,
snauwde Jat. Schaarbeek dacht aan een kogel. ‘Daar moet je
tegenwoordig niet van opkijken. Tachtig procent van de
mensheid is gestoord en het percentage neemt toe.’
‘Hè!’ schrok Vest. ‘Wat voor films kijk jij! In onze straat
wordt niet geschoten! Gewoon een jongen die tegen een
knikker schopt die verkeerd terechtkomt. Ik heb dat zelf…’
‘Het zou Louwers kunnen zijn.’
‘Louwers? Die heeft je vrouw al, waarom zou hij je ruit
ingooien?’ vroeg Pier.
‘Uit wraak.’
‘Voor wat?’
‘Laten we spelen. Daarvoor zijn we hier. Kan ik delen?’
‘Koster word je niet, koster bén je.’ Eduard Toussaint had
gesproken en zijn gezin had hem niet tegengesproken. Hij had
zijn ogen gesloten, zijn hoofd gebogen en een kruisteken
gemaakt.
‘Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde
geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons
onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus,
de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid
voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. In de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.’
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Hij had zijn gezin een smakelijke maaltijd gewenst en
was begonnen over de nieuwe kerk. ‘Wat vinden jullie ervan?’
Moeder had haar lepel naast haar bord gelegd en geantwoord
dat het een prachtig gebouw zou worden. Ze had details
genoemd en er stralend bij gekeken. Eduard had zijn hand op
haar arm gelegd en haar gemaand te zwijgen. ‘Wacht even,
mama, ik wil het weten van Baptiste, onze nieuwe koster. Het
wordt zijn kerk. Baptiste, heb je de nieuwe kerk gezien?’ De
jongen had het gewenste antwoord gegeven en hij had
overtuiging in zijn stem gelegd. ‘Heb je goed gekeken?’ had
zijn vader aangedrongen. ‘Heb je het glas-in-loodwerk gezien?
De Mariakapel? Jezus’ kruisweg? Kun jij je een mooiere
werkplek

voorstellen?

En

alles

draait

om

jou.

De

Eucharistieviering, de kaarsen, de bloemen, de koorrepetities,
het orgel, de kazuifels van meneer pastoor, de priesters…’
Moeder had pacificerende woorden gezocht. ‘Hij is nog
jong, papa’, had ze gezegd. Ze had haar arm bevrijd en haar
lepel door de soep gehaald. ‘Ik ben nog jong, papa’, had
Baptiste haar nagesproken.
De oude koster had zijn lepel op de rand van zijn bord
gelegd en de tafel rondgekeken. ‘Je opa was koster en ik ben
koster. Kosteren zit ons in het bloed. Het is een mooi, dienend
beroep. Je betekent iets voor de gemeenschap.’
‘Ik wéét het gewoon nog niet’, had de jongen herhaald.
‘Je kunt me toch niet dwingen?’ Zijn ogen hadden hulp gezocht
bij moeder, maar ze had gezwegen. Alleen het tikken van de
lepels tegen de borden was hoorbaar geweest. Het had de stilte
intenser gemaakt. ‘Laat het tikken eeuwig doorgaan’, had hij
gebeden.
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De eettafel en het massieve wandmeubel in de kleine
kosterswoning waren erfstukken van jonggestorven oom Jules,
die in de stad contacten onderhield waarover werd gefluisterd.
Op het dressoir tinkelde een vijftiendelig egg shell porseleinen
theeservies met bloem- en vogelmotieven. Nagelaten door een
Gelderse tante. Op een dag had Baptiste er tegen getikt, uit
nieuwsgierigheid, en zich verbaasd over de doffe breekbaarheid
die uit de klank sprak. Het was hem op een donderpreek van
vader komen staan. Of hij wel besefte van wie het theeservies
was geweest. Of hij enig benul had van de waarde ervan. Hij
was verontwaardigd geweest, want het vergrijp leek hem
onbeduidend.
De kroonluchter boven de eettafel telde acht peervormige
gloeilampen. Met grote regelmaat gingen ze kapot. ‘Eduard, er
is er weer een kaduuk’, riep moeder jolig als ze de schakelaar
had omgezet en het licht doofde na een laatste flits. Vader
gromde dan en betichtte de fabrikant van opzettelijk prutswerk.
‘Ze kunnen lampen maken die eeuwig meegaan, maar dat doen
ze niet, want dan verdienen ze niks meer’, vertelde hij het
gezin. Daarna beklom hij als een benevelde trapezewerker de
eetkamerstoel en verving de dode peer.
De barsten in het stucwerk rond de plafondkap groeiden,
als bergbeken na het invallen van de dooi. Baptiste genoot
heimelijk van de gedachte dat de lamp in duizend stukken zou
uiteenslaan op de houten eettafel. Beter nog: in de volle
soepterrine.
Het was voorbestemd, hij wist het. Maar de twijfel
brandde gaten in zijn maag. Het vooruitzicht zijn dagen te
slijten in de koude, naar kaarsvet, wierook en boenwas
stinkende parochiekerk, maakte hem duizelig. Meteen na het
dankgebed was hij opgestaan. ‘Ik ga Beertje eten geven.’ De
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koster had hem woedend nageroepen. ‘Ga maar naar die rat van
je. Dat beest is de enige die te horen krijgt wat er in dat hoofd
van jou omgaat. Ratten en zwemmen. Daarmee houd jij je
bezig.’ Vader had zijn stoel met kracht naar achteren
geschoven. Hij had de jongen willen nalopen, maar moeder had
haar hand op zijn arm gelegd. Hij had zich losgerukt en
geschreeuwd. ‘Denk maar niet dat je met zwemmen iets voor
de gemeenschap kan betekenen! En hoe wil je een gezin
onderhouden? Denk je daar wel eens over na?’
Baptiste had niet gehuild, wel moeten slikken. ‘Cavia’,
had hij gefluisterd, toen hij de tuindeur sloot. ‘Je weet niet eens
dat Beertje een cavia is.’ Hij had het hok geopend en het dier
gestreeld tot het tevreden knorde.

Het gemengd kerkkoor zou O bone Jesu van Palestrina
zingen. De oude koster verheugde zich erop. Koorzang
ontroerde hem. De liederen van de hoogmis zong hij mee, uit
volle borst. Als een veldheer liep hij langs de banken, waar
parochianen elkaar giebelend aanstootten. Ze wisten dat het
water in zijn ogen stond.
‘Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et
expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi’.
De jongen geneerde zich voor zijn vader.
‘Een koster is geen geestelijke,’ hield hij zijn zoon voor,
‘maar hij staat dichter bij de Heer dan gewone mensen.’
Kosters waren bevoorrechte mensen, moest hij begrijpen. Ze
hadden gereserveerde plaatsen in de Heerlijkheid. De woorden
bleven rondzingen in zijn hoofd. Dichter bij de Heer dan
gewone mensen. Gereserveerde plaatsen in de Heerlijkheid.
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‘Goedenavond, heren van het goeie leven. Dag Vest. Nog
wat gewonnen?’
‘De trekking is pas volgende week, Schaarbeek. Dat weet
je. Probeer het eens te onthouden als ik je iets vertel.’
De meteropnemer zoog de punt van zijn tuitknak
roodgloeiend. ‘Heerlijk om Felix op de kast te krijgen. Ik plaag
je maar, jongen.’
‘Dat plagen komt me weleens de keel uit, Schaarbeek. Ik
pest jou ook niet met je dochter.’
Het bloed zakte uit zijn gezicht. ‘Hoezo? Wat is er met
Greet?’
‘Ik zie haar af en toe, maar ze vraagt me niets tegen jou te
zeggen. Dat doe ik dan niet.’
‘Je liegt! Ze rookt niet eens.’
Vest grijnsde. ‘Schaarbeek houdt van pesten, maar wil
zelf niet gepest worden.’
‘Wat jij doet is geen pesten’, vond Toussaint. ‘Je zegt dat
je haar gezien hebt.’
‘Wie zegt dat dat niet zo is?’
‘Als je haar ziet, moet je zeggen dat Schaarbeek kapot is
van verdriet en dat een dochter haar vader dat niet mag
aandoen.’
‘Ik maakte een geintje, Toussaint. Dat snap je toch? Sorry
Schaarbeek. Ik heb haar niet gezien.’
‘Laten we kaarten. Daarvoor zitten we hier.’
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‘Late herfst. Vreselijk jaargetijde.’ Jat schudde zijn
schouders. ‘Vroeger vond ik het niet erg. Op kou en regen kan
een mens zich kleden, maar sinds Tinie er niet meer is…’
In de tuin klapperde een zeil. Bladeren ritselden tegen de
ruit. Ergens viel kletterend een zinken emmer om.
‘Dat is meer dan tien jaar geleden’, zei Vest. ‘Je moet
niet blijven hangen in je verdriet.’
‘Verdriet? Wie heeft het over verdriet? Ik heb geen
verdriet, ik heb niks meer. Dat is erger. Maar dood is ook zo
wat. Ik laat het maar zo.’
Zijn stem werd heser. Het floot als hij ademde.
‘Jat is depressief’, zei Pier.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Jat is melancholiek, net als
ik. Als ik op maandag de asbak aan de stoeprand heb gezet,
moet ik even gaan liggen. En ik zie op tegen het moment
waarop ik hem weer moet binnenhalen. Tussendoor kom ik tot
niks. Het maalt steeds in mijn hoofd. Straks de vuilnisbak
binnenhalen, straks moet ik de vuilnisbak binnenhalen. Er zijn
dagen dat ik het moet opschrijven: straks de vuilnisbak
binnenhalen. Als ik het niet opschrijf, vergeet ik het. Als ik
boodschappen doe en ik moet drie dingen hebben, maak ik een
briefje. Laatst ging ik van huis voor een pak boter, een ons
gekookte worst en een half gesneden wit. In de winkel was ik
het pak boter vergeten. Alles is me te veel en ik heb nergens
geen zin meer in.’
‘Ook niet in kaarten?’ grinnikte Schaarbeek.
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‘Een potje kaarten vind ik leuk. Maar als we klaar zijn,
kom ik in een leeg huis en val ik neer op de bank. Ik zie nu al
op tegen het tandenpoetsen.’
‘Dan poets je ze niet.’ Pier hield van praktische
oplossingen.
‘En dan kom je ook nog in een lege kerk’, zei Vest. ‘Ik
snap niet dat je dat werk nog doet.’
‘Wat moet ik anders? De kerk houdt me op de been. Ik
zorg voor de kaarsen, loop de collecte en drink een borrel met
Van Wapenveld.’
‘En je wordt ervoor betaald. Niet onbelangrijk.’
Schaarbeek schonk zich bij.
‘Het is geen vetpot. Maar samen met mijn pensioen is het
net voldoende om niet te sterven van de honger.’
‘En van de dorst’, wees Pier op Toussaints lege glas.
‘De drank betaalt hij van de collecte’, grinnikte Vest.
‘Was het maar zo’n feest. Van de collecte koop je geen
liter jenever meer. De twee bejaarden die nog komen,
vertrekken zonder te betalen.’
‘Baptiste laat ze ontsnappen’, gniffelde Schaarbeek. ‘Dat
zou hem vroeger niet gebeurd zijn.’
‘De Heer geeft en de Heer neemt’, sprak Jat hees.
‘Dan ben je depressief’, besliste Pier.
Regen geselde het raam van de tuindeur. ‘Hoor eens’, zei
Schaarbeek. ‘Ze hebben het over opwarming van de aarde,
maar de zomer wordt kouder en ’s winters valt het met bakken
uit de hemel. We worden weer eens belazerd door de hoge
heren. Pas.’
‘Het is de gekleurde mens’, zei Toussaint. ‘Vroeger was
het duidelijk: Afrika was bruin, dus daar scheen de zon. Bij ons
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was het bewolkt. Tegenwoordig weet de goeie God niet meer
waar hij de zon moet laten schijnen en waar hij het moet laten
regenen. In onze straat wonen meer bruinen dan in Timboektoe.
Pas.’
Het plafond dreunde. Schaarbeek veegde een stuk kalk
van het tafelkleed en nam de schade op. ‘Zijn ze een motorblok
aan het repareren?’
‘Nieuwe buren’, zei Pier.
‘Hebben ze zich al voorgesteld?’
‘Ik ga wel kijken als het een keer stil is.’
‘Als het stil is, zijn ze vertrokken. Ze verbouwen niet om
er te wonen. Dat doen ze voor de belastingen. De wijkkrant had
er een artikel over.’
Vest trok zijn schouders hoog en kneep zijn boordpunten
samen. ‘Pier,’ zei hij, ‘mag het bovenraampje dicht? Het tocht
in mijn nek.’
‘Er staat niks open.’
‘Ik verbeeld het me toch niet?’ Hij draaide zijn bovenlijf
en zocht het raam. ‘Dan tocht het door de kieren heen. Ik voel
het echt. Voelen jullie niks? Schaarbeek? Toussaint?’
‘Ik voel niks’, zei de koster. ‘Schiet eens op, jij moet.’
‘Dan zit jij buiten de stroom. Ik zit precies in de koude
lucht. Pas.’
‘Drukke week?’ vroeg Schaarbeek.
Pier tilde zijn wijsvinger op. ‘Het zit even niet mee.’
‘Daar kun je verschillend over denken’, rilde Vest. ‘Ik
voel het nog steeds tochten.’
‘De een zijn dood…’, mompelde Toussaint. ‘Wat gaan ze
eigenlijk aan het eind van de straat doen? Er liggen betonnen
palen en een berg zand.’
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‘Lezen jullie de wijkkrant niet? De straat wordt
doodlopend. De verkeersborden liggen al klaar.’
‘De straat wordt doodlopend…’, zei Jat. ‘Pas.’
‘Gelukkig hebben wij geen auto. Alleen Pier. Kan de
lijkwagen er straks nog door?’ vroeg Toussaint.
‘Die staat niet in de straat. Ik dacht dat je dat wel wist.’
‘Vroeger stonden er vier rouwauto’s in je werkplaats.’
‘Vroeger ja. Maar na de tweede inbraak heb ik ze
weggehaald. Ik heb er trouwens nog maar één.’
‘Verdomd ja, dat hebben we ook nog gehad’, zei
Schaarbeek. ‘Leve de gekleurde mens.’ Toussaints tong klakte.
‘Pas.’
‘Wie zegt dat het een gekleurde was?’ vroeg Vest. ‘Pas.’
De koster schudde zijn hoofd. ‘Zit je me nou te stangen?
Werd er vroeger ingebroken in onze straat? Nee. Leefden er
toen gekleurden in de straat? Nee. Sinds wanneer wordt er
ingebroken?’
‘Dat is wel érg makkelijk. De tijden zijn veranderd. Dat is
alles.’
Toussaint glunderde. ‘Dat bedóel ik. De tijden zijn
veranderd. Door de komst van de gekleurde mens.’
Vest vulde zijn glas. ‘Wat dacht je van de Rus? Die is
brutaal hoor! En de Bulgaar?’ Schaarbeeks ogen glommen. ‘Nu
we het toch over de gekleurde mens hebben, hoe is het met
Soufiane?’
‘Inderdaad! Hoe is het met onze Turkse vriend?’ vroeg
Toussaint. ‘Ik heb hem al tijden niet gezien.’
‘Dat weten jullie best’, bitste Vest. ‘Speel nou maar. Je
wil toch zo graag kaarten? Grijp je kans!’ Verbeten schroefde
hij de dop van de jeneverfles en drukte een tablet uit de
verpakking.
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‘Even de benen strekken.’ Jat hees zich boerend uit zijn
stoel en wankelde naar de tuindeur. Hij kneep zijn ogen samen
en tuurde door het glas. ‘Moet je de ramen niet eens zemen,
Pier? Ik zie niet eens wat voor weer het is.’
‘Dat doe ik elk jaar, Jat. Op een vaste datum.’
‘Op een vaste datum?’
‘Op een vaste datum, Koster. De dag na Hemelvaart.
Altijd de dag na Hemelvaart.’
‘Elk jaar?’
‘Elk jaar. Behalve als Hemelvaart op een donderdag valt.’
‘Die zit de boel mooi te belazeren’, rochelde de
melkman. ‘Behalve als het op een donderdag valt.’ Hoestend
stapte hij de wc binnen. Door de dichte deur heen hoorden ze
hem grinniken. ‘Behalve als Hemelvaart op een donderdag valt.
Ik laat het maar zo.’
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Dorus van Arendonk bewerkte de dodenakkers in het
zuiden van het land, maar het aanbod verschraalde en de
concurrentie nam toe. Hij consulteerde de notaris, de pastoor en
de dokter en hakte de knoop door. Op een druilerige
zondagmiddag vertelde hij het zijn Gerdien. Ze zouden het
dorp verlaten en hun geluk beproeven in de stad aan de zee.
‘Daar wonen meer mensen, dus gaan er meer dood’, legde hij
haar uit. Op een vel papier tekende hij zijn plan met simpele
potloodstrepen. ‘Het zal geen vetpot worden, maar ik zal er
hard voor werken.’ Ze was geschrokken. ‘Weet je zeker dat
daar katholieke mensen wonen?’ had ze gevraagd. En hij had
haar gerustgesteld. ‘Minstens de helft’, had hij gezegd. Toen ze
voorzichtig over zieke bonmama begon, was hij opgestaan om
in de stal te werken.
Met drie koetsen en zes paarden hadden ze de afstand
overbrugd. Mannen langs de weg hadden hoeden afgenomen en
hoofden gebogen. Vrouwen hadden handen voor monden
geslagen. Het was een macaber schouwspel geweest, vooral in
de avonduren, als de slecht verlichte koetsen over de keien van
verlaten dorpsstraten ratelden. Er waren spiedende blikken
geweest, vanachter half geopende gordijnen en dorpen waren
achtergelaten met de vraag wie er in de kist lag die zo laat en
met zo veel haast naar zijn laatste rustplaats gebracht moest
worden.
De eerste jaren waren moeilijk geweest. De straat was
jong en vol levenslust. De oorlog bracht verlichting.

104

‘Oom Janus, wat kost een internetverbinding?’
Hij had gedraald, maar was de kamer met kaartende
mannen binnengestapt. Ze hadden zijn versnelde ademhaling
en nerveuze kuchen gehoord.
‘Geen idee Donny. Ik weet niet eens wat je bedoelt.’
‘Voor de computer, oom! Om mee te internetten!’
‘Dat is niks voor jou, jongen’, zei Toussaint. ‘Dan ga je
naar blote meisjes zitten kijken en babbelen met vreemde
mannen. Dat is niet goed voor je fietscarrière. Je moet trainen.’
Pier begreep het niet. ‘Hoe je eraan komt mag Joost
weten, maar je hébt nou zo’n ding. Waarom moet er altijd weer
wat extra’s bij?’
Vest wist het. ‘Zonder internet is een computer niks meer
dan een typemachine.’ Hij onderstreepte zijn woorden door
ritmisch op het tafelkleed te hameren. ‘Of je kan er een
spelletje op doen. Maar het leuke van een computer is
natuurlijk dat je dingen kan opzoeken en kan e-mailen.’
‘Opzoeken?’ De koster tuitte zijn lippen. ‘Wat zou die
jongen moeten opzoeken?’
‘E-mail? Is dat de elektrische post? Daardoor ben ik
overbodig geworden. Schaarbeek vertelde dat hij niet meer
langs de huizen moest. ‘Mensen stuurden de meterstand op
naar het hoofdkantoor. Met de elektrische post.’
‘Dat moesten we dan maar niet doen’, besliste Pier.
Toussaint doofde zijn sigaar. ‘Vertrouwden jullie er op
dat mensen de goeie meterstand doorgaven? Oplichterij is zo
oud als de mensheid.’
‘We waren natuurlijk niet achterlijk. Als we het niet
vertrouwden moest ik op onderzoek uit. Aanbellen, zoals
vroeger. Goedemorgen mevrouw, de meteropnemer. Mag ik
even de stand opnemen?’
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‘En dan lieten ze je binnen?’
‘Ze moesten wel. Een hoop kabaal hoor. We hebben het
al doorgegeven! Met de computer! Dat soort verhalen. Dan
genoot ik, zeker als bleek dat ze de boel hadden geflest. Dan
werden ze heel stil. Of juist heel boos. Een enkele keer
probeerden ze me om te kopen.’
‘Dus dat is internet.’ Jats arm was op het tafelkleed
geklapt. ‘Lijkt me niet iets wat je nodig hebt, Pier. Waar waren
we?’
‘Gefeliciteerd jongen. Ik ben blij met je keuze.’ De oude
koster straalde. ‘Ik weet dat je aarzelingen had, maar je hebt
een verstandig besluit genomen.’ Hij pakte zijn zoon bij de
schouders en zoende hem onhandig in de hals. ‘Waarom
twijfelde je zo lang?’ Zijn ogen smeekten om een antwoord.
‘Het is een prachtig beroep. Een roeping haast. In de nabijheid
van de Heer, de clerus en in dienst van de parochie. Je plaats in
de Heerlijkheid is gegarandeerd. Bovendien: het zit je in de
genen!’ Zijn stem zakte een octaaf. ‘En niet slecht betaald,
jongen. Vergeet dat ook niet. Niet slecht betaald.’ Hij wreef
duim en wijsvinger langs elkaar en lachte vetter dan Baptiste
wist dat zijn vader lachen kon.
De volgende ochtend liep hij mee naar de kerk. De
versieringen voor het naderende kerstfeest lagen klaar. ‘Daar
komt de Adventskrans’, wees de oude koster. ‘Er komt een
lange kabel van de nok van het dak naar het middenschip. Vier
kaarsen, elke zondag steken we er een aan. Tot het kerstmis is.’
‘Hoe kom je aan een adventskrans?’ probeerde Baptiste
belangstelling te veinzen. ‘Maken parochianen die?’
‘Natuurlijk niet. We zijn een armeluiskerk, maar bloemist
Veldhuijzen wil zijn plaats in het hemelse paradijs veiligstellen.
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Vanmiddag komt hij ’m brengen. Over twee weken volgen de
kerstbomen en de versieringen. Het wordt een prachtig decor
voor de nachtmis. Een mis met drie Heren.’ De oude koster
zong zijn zinnen. Zijn hart jubelde bij het vooruitzicht van een
overvolle kerk die gehuld zou gaan in een dichte mist van
wierook en kaarsvet. In zijn hoofd klonk het gemengd koor.
Een mooiere tijd was er niet. ‘Nu zijt wellekome Jesu, lieve
Heer.’
Baptiste boog beschaamd het hoofd.
‘Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!’
Dus dit komt er allemaal bij kijken, besefte de jongen.
Kransen, kaarsen, kersttakken en bloemen. Dat wordt mijn
leven. En niet slecht betaald. Hij herinnerde zich vaders duim
en wijsvinger. En zijn vette lach.
‘Heren van het goeie leven.’ Toussaint betrad boerend de
kamer. ‘Tomatensoep uit blik’, verontschuldigde hij zich. ‘Zal
ik nog wel even proeven.’
De meteropnemer draaide zijn pols. ‘Je bent laat.’
‘Ik kwam de buurvrouw tegen. Zo’n gekleurde. Ze heeft
zich nooit aan me voorgesteld, maar nu vroeg ze of ik mijn
raam al had laten maken.’
‘Je naam?’ Jat was het vergeten.
‘Ze hadden mijn raam ingegooid. Heb ik je verteld, Jat.
Onthoud je nog weleens iets?’ De melkman boog het hoofd. ‘Er
wordt hier zo veel gekletst. En allemaal flauwekul.’
‘Ze schaamde zich. Ze vertelde dat ze haar kat kwijt was
en dacht dat ik… en toen had haar zoon…’
‘Dat je wát?’
‘Dat ik hem had kwijtgemaakt, Schaarbeek. Dat begrijp
je toch wel?’
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‘Kwijtgemaakt? Haar kat kwijtgemaakt? Nee Koster, dat
begrijp ik niet. Het lijkt wel of ik thuis ben. Daar begrijp ik het
ook niet meer.’
‘Láát maar! Ze heeft de verzekering ingeschakeld en ze
heeft me gevraagd een keer bij haar te komen eten. Om het
goed te maken.’
Vest knikte goedkeurend. ‘Toch nette mensen.’
‘Heeft ze haar kat al terug?’ vroeg Jat.
‘Die komt niet meer terug’, boerde Toussaint. ‘Katten
verdwijnen soms.’
‘Bij haar eten? Dat doe je toch niet?’ schrok Schaarbeek.
‘Weet je wat voor rotzooi die mensen koken! Dat brandt gaten
in je maag. Niet doen hoor!’
‘Toch nette mensen’, zei Vest.
‘Als ik er straks niet meer ben, hebben jullie hier
misschien iets aan.’ Jat wrikte een sigarendoos uit zijn jaszak
en schoof hem over tafel. Uitgedroogd elastiek hield de bodem
en het deksel bij elkaar tot het tordeerde en knapte.
‘Mooi doosje, Jat.’ Vests vingers streelden het karton.
‘Dat is de oude Velasques Castilla. Kijk, de beeltenis ligt er
bovenop. In reliëf. Daar was toen nog geld voor. Maar wat
moeten we ermee?’
‘Foto’s. Herinneringen aan de straat. Toen het nog goed
was.’
De koster pakte het elastiek en verpulverde het tussen
duim en wijsvinger. ‘Mag ik?’ Hij wachtte het antwoord niet
af. ‘Kijk nou. Prentjes van onze straat. Net gebouwd. Die zijn
oud.’ Hij liet de foto’s door zijn handen gaan en voorzag ze van
kort commentaar. ‘Lenie en Dirk. Straatfeest in de jaren vijftig.
Tja, dat had je toen. Je kende iedereen. Leuk, die vlaggetjes.
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Blije

gezichten.

Loek.

Nog

goed.

Kijk,

nog

geen

eenrichtingsverkeer. Geen papiersnipper te zien.’ Schaarbeek
schoof zijn stoel bij. ‘En die zon. Herinner jij je ook dat de zon
toen vaker scheen?’
‘Hij kwam verder de straat in. De zomers duurden langer
en waren warmer.’
‘Ze begonnen zowat in mei’, zong Vest melig.
‘Met die ouwe toestelletjes kon je helemaal niet
fotograferen als het bewolkt was’, zei Jat. Ze namen het voor
kennisgeving aan.
‘Mooie straat’, mijmerde Koster.
‘Toen was geluk heel gewoon’, zong Vest.
‘Mag ik eens?’ Schaarbeek reikte naar de doos. ‘Allemaal
gelukkige mensen, als je het zo ziet.’ De meteropnemer was het
kiekje binnengestapt. ‘Kijk, daar staat Sjaan. Lachend. Als ze
toen had geweten…’ Zijn hoofd groette haar met een knik.
‘Is dat Sjaan?’ Toussaint rechtte zijn bril en greep
Schaarbeeks arm. ‘Jat, is dat Sjaan?’
De melkman boog zich naar de koster en stelde scherp.
‘Dat kan niet’, wees hij vonnis. ‘Die foto is van
vijfenvijftig. Dan klopt de leeftijd niet.’
De koster groef dieper. ‘En deze? Die is van een latere
datum. Dat kind, Bert, is dat Greet?’
‘Greet? Waar?’
‘Daar. Dat meisje met dat lichte jasje en die strikjes.’
‘Zou best kunnen.’ Hij zoog het beeld gulzig op. De
mannen zagen hem naar een groep spelende kinderen lopen.
Zijn armen reikten naar het meisje met de lichte jas en de
strikjes.
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‘Die jas…’ Er klonk twijfel. Hij zette nog een stap en
voelde aan de stof. ‘Dat is Greetje niet’, schrok hij. ‘Ik ken dat
kind niet. Greet had niet zo’n jas.’
‘Ze lijkt er anders sprekend op.’
Schaarbeek schudde zijn hoofd. ‘Dan zou ze nu vijftig
zijn.’ Hij snoot zijn neus. ‘Het is wel duidelijk. De straat is er
niet op vooruitgegaan. Doen we nog een ronde?’

Hij herinnerde zich de donkerrode bakstenen. Hij had ze
liefdevol betast. Hier zou hun leven zich afspelen. Hij had zich
voorgesteld aan de straat, zoals het hoorde. Hij had zijn hand
uitgestoken en ‘Schaarbeek’ gezegd. ‘Bert Schaarbeek. Prettig
kennis te maken. Dit is mijn vrouw Lies. Wij wonen op 43.’
Ze had blozend geknikt en ‘hoe maakt u het’ gezegd. En
de straat had het echtpaar welkom geheten.
Ze waren kinderloos en dat viel op. In de rij wachtenden
voor de toonbank waren er toespelingen gemaakt.
‘We doen ons best,’ had ze geglimlacht. ‘Het zal de
spanning zijn.’ Liever had ze gezwegen, maar ze voelde zich
verplicht. De dames in de winkel hadden begripvol geknikt,
maar de vragen werden brutaler. ‘Willen jullie wel kinderen?’
werd er gevraagd. ‘Sommige echtparen blijven liever samen.’
En: ‘Er zijn klinieken die kunnen helpen als het moeilijk gaat.’
Ze leed eronder. ‘Zullen we verhuizen?’ had ze op een
dag verzucht. ‘In voel me zo onvrij. De mensen uit de straat
sturen ons leven.’ Maar hij had haar zorgen weggewuifd. ‘Het
zijn nette mensen’, had hij gezegd. ‘Ze trekken zich ons lot
aan.’
Ze bleven en er kwam een dochter. De dames vouwden
zich in de kinderwagen en noemden Greet een mooie baby.
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‘Vest is er niet?’ Toussaint hield stil in de deuropening.
Zijn ogen doorzochten de kamer.
‘Ziek’, zei Pier. ‘Stijve nek. Te lang op de tocht gezeten.’
Hij grinnikte.
‘Dus er wordt niet gekaart.’ Toussaints blik bleef rusten
op de lege stoel. ‘Het is zo elke week wel onzeker of we
kunnen spelen.’ Zijn smekende ogen zochten de doodgraver.
‘Je weet het hè’, zei Pier.
De koster draaide zijn hoofd. ‘Schaarbeek, jij hebt een
vrouw.’
‘Mevrouw Schaarbeek krijg ik met geen tien paarden de
straat op. Bovendien….’ (hij pauzeerde lang) ‘het zijn
ingewikkelde regels.’
‘Jij hebt ze ook geleerd.’
‘Ze worden snel zenuwachtig’, legde Schaarbeek uit. ‘En
dan lukt het niet.’ De mannen knikten. Vrouwen werden snel
zenuwachtig. En dan lukte het niet.
Jats arm klapte op het tafelkleed. ‘Misschien moeten we
vanavond niet spelen. Misschien moeten we praten.’
Toussaint schrok. ‘Praten?’
‘Ja Koster. Praten.’
‘Waarover in godsnaam?’
‘Over ons leven.’
‘Ons leven? Waarom kunnen we het niet hebben over een
simpel probleem als een extra kaartspeler, zodat onze
kaartavond kan doorgaan.’
‘De straat is veranderd’, zei Schaarbeek. ‘Er zijn geen
kaartspelers meer. Vroeger wel. Toen waren er veel
kaartspelers. Verdomd goeie kaartspelers. Aad de Leijster, Gé
Snijders, Theo en Joop de Jong, Sjaak van Bergenhenegouwen,
Kees en Nico Spaans, dikke Ruud Swinkels, noem ze maar op.
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Normale mensen. Mensen die kunnen kaarten. Ze zijn allemaal
vertrokken.’
‘Ik heb jou nooit zien kaarten. Je was altijd in de weer
met dat kind van je’, zei Jat.
‘Toen ze jong was’, gaf Schaarbeek toe. ‘Ik heb Greet
een goeie start in het leven willen geven. Dat is belangrijk. Pier
is dat met me eens.’
De doodgraver wilde iets zeggen over het belang van een
zwiep op de draaimolen, maar Toussaint overstemde hem.
‘Waarom huurde je eigenlijk een bovenwoning? Een tuintje
was toch leuker geweest?’
‘Centjes,

Koster,

centjes.’

Schaarbeeks

duim

en

wijsvinger wreven langs elkaar. ‘We hebben niet allemaal een
bijverdienste. Als meteropnemer kwam je niet met geld in
aanraking. Je belde aan, zei dat je de meterstand kwam
opnemen, en je deed je werk. Denk maar niet dat er een fooitje
af kon.’
‘Waarom zouden ze ook. Je kwam niks brengen. Je
kwam ze controleren.’
‘Een correcte meterstand is in ieders belang’, verdedigde
Schaarbeek zich. ‘Je wilt niet te weinig, maar ook niet te veel
betalen.’
Toussaint schokschouderde. ‘Ik wil best te weinig
betalen. Mooi werk hoor, daar niet van. Maar ik snap niet hoe
je het volhield. Zeker als je beweert dat het slecht verdiende.’
‘Wat dacht je van Greet? Dat kind had een vader nodig.
Ik kon wel een avondcursus volgen, maar dan was ik er niet
voor haar.’
‘’s Avonds sliep ze.’
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‘Dan had je wel een betere functie gekregen’, zei Jat.
‘Dat was leuk geweest voor Greet. Maar je moet er de hersens
voor hebben.’
‘Greet is niks tekort gekomen. Ik heb alleen mezelf tekort
gedaan. Denk maar niet dat het leuk is om door weer en wind
langs de huizen te gaan en uiteindelijk te horen krijgen dat je
wordt vervangen door een computer. Met elektrische post.
Veertig jaar zinloos werk. Maar ik deed het voor Greet. Als ik
om vier uur thuiskwam, zag ik haar hinkelen in de straat.
Andere vaders waren dan nog aan het werk.’
‘Kortom, vanavond geen kaarten’, berustte Toussaint.
‘We praten’, zei Jat.
‘Over het weer?’ Schaarbeek nam een slok en zocht zijn
horloge. ‘Over je leven, Schaarbeek’, zei Jat. ‘Over óns leven.
Het leven waar we niks van gemaakt hebben.’
Pier zette zijn ellebogen op tafel en legde zijn kin op zijn
handen. ‘Wat een treurnis, Jat. Waar komt die opeens vandaan?
Je hebt een mooie winkel opgebouwd. Altijd je boterham
kunnen verdienen en je had een lieve vrouw.’
‘Heel ons leven hebben we gewerkt in een veel te kleine
zaak. Vakanties konden er niet af. Toen we eindelijk tijd
kregen, overleed ze. Het was een triest, zinloos bestaan.’
‘Tsja, als je het zo samenvat…,’ zei Schaarbeek.
Jat beet op zijn lippen. Had hij een zoon gehad, dan was
het anders geweest, moesten ze begrijpen. Dan kon hij met hem
praten over Tinie, over vroeger. Hoe ze was. Dan kon hij de
zaak aan hem overdragen. Maar hij was alleen. ‘Dat is het
ergste van het ouder worden. Ik praat met jullie, maar dat is
anders. Jullie

kennen de

straat, de

geschiedenis,

de

veranderingen, maar jullie waren er niet bij als ik met Tinie
over onze toekomst sprak. Over onze plannen. Over onze
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zorgen. Aan de keukentafel. We konden op vakantie gaan. Naar
de Ardennen. Eindelijk vrije tijd. Maar ze werd ziek. En nu ben
ik zelf ziek. Duizenden kratten heb ik getild, met dubbeltjes en
kwartjes heb ik een spaarpotje gevuld. Allemaal voor niks
geweest. Ik heb zelfs geen zoon om het aan na te laten.’
Schaarbeek bracht een tuitknak naar zijn mond. ‘Ik heb
veertig jaar meters opgenomen voor een dochter die niets meer
van zich laat horen. Toussaint was zeven dagen per week in de
weer met zijn kerk, maar het volk denkt dat het beter af is
zonder God. Felix heeft een leven lang achter de toonbank
gestaan en nu blijven zijn klanten weg omdat ze bang zijn voor
de dood. Levens mislukken, Jat. Daar zijn levens voor. Er is
niet zoiets als een zinnig bestaan. In de reclame misschien,
maar niet in het echte leven. Niet in óns leven. Wij falen en
moeten hopen dat de dood erbarmen toont. Het is niet anders.
Zo gaan de dingen. Kijk naar jou, Koster. Jij had toch ook de
illusie dat je op een dag met Louise op de bank zou zitten en
dat Thérèse met haar man en kindjes op bezoek zou komen?
Met elkaar een koppie thee drinken. Koekje erbij, beetje
kletsen, luisteren naar hun plannetjes, adviesje geven, beetje
bemoedigen, de vrouw een nieuw koppie thee laten zetten. Niks
van terechtgekomen toch? En onze sigarenboer? Die hoopte
toch dat het pesten ooit zou stoppen en dat op een dag de liefde
van zijn leven voor zijn toonbank zou staan? Levens zijn er om
in ellende te eindigen. Zo is het, Jat. Het is maar een paar
mensen gegeven om leuk oud te worden, maar ze wonen niet in
onze straat.’
Pier schroefde de dop van de jeneverfles. ‘Laten we
elkaar liefhebben, op de dood wachten, en het ons in de
tussentijd aan niets laten ontbreken.’
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‘Ik hoop dat Vest er volgende week weer is’, zei de
koster. ‘Wat worden we nou wijzer van dat praten over onze
levens? Allemaal ouwe koeien.’
‘Oom Janus?’
Als een dompteur met bange voorgevoelens betrad
Donny de kamer. De dieren waren humeurig. ‘Oom Janus, ik
dacht, als ik nou het internetabonnement betaal…’
‘Betalen?’ Toussaints klauw haalde uit. ‘Van je
prijzengeld?’
‘Van mijn baantje, meneer Toussaint.’ De jongen rechtte
zijn rug. ‘Ik ga werken bij de buurtsuper. Dan kan ik mijn fiets
onderhouden en internet betalen voor oom Janus.’
‘En de huur?’
‘Die betaalt mama. Als ze het kan missen.’
‘Moet jij mama dan niet helpen de huur te betalen in
plaats van een onnodig internetabonnement kopen waar oom
Janus niet op zich te wachten?’
‘Laat die jongen’, bromde Jat. ‘Het zijn jouw zaken niet.
Pier regelt dat. Nietwaar Pier? Alleen jammer dat hij in de
buurtsuper gaat werken. Daar wordt hij uitgemolken.’
‘Pier durft die jongen niet aan te pakken’, klaagde de
koster. ‘Uitvreters moet je geen kans geven. Wat moet Pier met
een internetabonnement?’
Ervaren dompteurs weten dat ze uit de buurt moeten
blijven als de dieren het met elkaar aan de stok krijgen. Coppi
was jong. ‘Misschien kunt u via internet een nieuwe kaartspeler
vinden, meneer Toussaint. Er zijn websites die mensen met
elkaar in contact brengen.’ Hij wachtte het effect van zijn
woorden angstig af.
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‘Is dat zo?’ Toussaint zette een sigaar aan zijn lippen. Hij
plukte een pluisje uit het tafelkleed en wreef het fijn. Hij richtte
zijn hoofd op en zuchtte. ‘Een website waar je kaartspelers kunt
vinden. Heb jij daar ooit van gehoord, Schaarbeek?’
De meteropnemer schrok. Om tijd te winnen vulde hij
zijn glas en zoog aan zijn sigaar. ‘Ik weet alleen dat computers
mijn baan overbodig hebben gemaakt’, zei hij. ‘Ik hoefde niet
meer langs de huizen en mijn handgeschreven lijsten waren niet
meer nodig, want er was elektrische post. Ik kreeg te horen dat
ik moest concurreren met meteropnemers in Amerika. Die
hadden computers. Dat was de nieuwe tijd. Zij zouden mijn
baan overnemen als ik…’
‘Pier?’ onderbrak de koster hem.
‘Als die jongen zegt dat het zo is, dan zal het wel zo zijn.’
‘Wat kost zo’n abonnement?’ Toussaints lijf verzette zich
tegen de vraag. Hij wist dat hij er terrein mee prijsgaf.
‘Niet duur’, antwoordde de jongen. ‘Hooguit een paar
tientjes in de maand. Dat kan ik makkelijk betalen. En u mag er
zo vaak gebruik van maken als u wilt, meneer Toussaint.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Daar heeft meneer Toussaint
geen behoefte aan. Als meneer Toussaint iets nodig heeft, dan
plaatst meneer Toussaint een advertentie in de kerkbode.’
Hij pauzeerde.
‘Gratis.’
De jongen vluchtte de kamer uit. Zijn kleren waren
gescheurd, maar hij leefde. Hij moest voorzichtiger zijn als de
dieren onrustig waren.
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15
Loeiend en stampend. Vibrerend en blazend. Knarsend en
juichend. Ruiten trilden. Het orgel zette in. Kerstmis, en de
wereld zou het weten. ‘De mooiste tijd van het jaar, jongen’,
forceerde de oude koster zijn stem. ‘De laatkomers zullen
moeten staan. Kijk of je de weduwe Van Swol nog ergens kwijt
kunt. Ze zal ons dankbaar zijn bij de collecte.’ Hij knipoogde
en verdween door het middenpad. Een generaal die zijn troepen
inspecteert. De jongen zag hem in banken verdwijnen en
munten toegestopt krijgen voor een kaars in de Mariakapel.
Vanuit de verte wenkte hij zijn zoon. Op rij zeventien was
plaats voor de weduwe. Achterin rekten laatkomers hun
nekken, maar vacante plaatsen waren schaars. ‘Eigen schuld’,
had hij binnenpret. Iedereen kon weten dat de kerk mudvol was
in de kerstnacht.
Ze stond naast de doopvont. Vastgeklonken aan haar
moeder, als een bange peuter in de branding. Twintig jaar
schatte hij haar. Hij zocht het gangpad af. Misschien wist vader
nog een plek. De altaarbel eiste aandacht van de gelovigen. De
parochie stommelde in het gelid. Het gemengd koor opende.
Wij komen tezamen. Er trok een siddering door zijn schouders.
Toen hij omkeek was ze verdwenen.

Louis Schothorst trok zijn kin strak en stuurde zijn blik
over de hoofden. Zijn welkomstwoord was gesmoord in een
kakofonie van stemmende instrumenten, ruisende watervallen,
scheurende hoestbuien en knarsende stoelpoten. ‘Van de
gemeentelijke dienst Herinrichting’, probeerde hij het lawaai te
temmen. Hij had plaatsgenomen achter een houten tafel en
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richtte zich tot de aanwezigen in de naar tabak, koffie en
verschraald bier geurende zaal naast de kerk. Hij kuchte niet.
‘Dames en heren. Vooral heren, zie ik. Hartelijk welkom op
deze avond. Naast mij ziet u Carola Beugelsdijk, coördinator
Wijkaanpassingen.’ Hij wees op een rood gelipstickte vrouw
die haar nagels inspecteerde. ‘Ik ben blij dat u allen in zo’n
groten getale bent opgekomen,’ loog de ambtenaar, ‘al zie ik,
als ik naar de gezichten kijk, een onevenredig ruime
vertegenwoordiging van senioren uit uw parochie.’ De zaal
zweeg.
Ze kenden de ruimte. De schrale inrichting, de gebutste
koffiekannen en de bekraste vloer. Pier had er zijn cake
rondgedeeld,

Toussaint

de

lichten

ontstoken

voor

de

vergadering van het kerkbestuur. In een ver verleden hadden
jongens met knellende puntschoenen en opspelend testosteron
er meisjes in petticoats beloerd. De hunkering was vastgelegd
op zwart-witfoto’s in albums die beschutting en voedsel boden
aan kolonies papiervisjes. Schothorst was van de nieuwe tijd.
‘Zoals u weet,’ sprak hij welluidend, ‘is het kerkbezoek in de
wijk de afgelopen jaren structureel teruggelopen. Wij van de
gemeente vrezen dat het gaat om een tendens die structureel is.
De mensen kunnen het wel af zonder God.’
Hij bedoelde het als grap. Geleerd op de vervolgcursus
Spreken voor grote gezelschappen, die de gemeente hem had
toegestaan. ‘Gooi er een beetje humor in,’ had de cursusleider
gezegd, ‘dat houdt de toehoorders scherp.’ De docent had
voorbeelden gegeven en Schothorst had aantekeningen
gemaakt. Vooralsnog verdwenen zijn woorden in het zwarte gat
van de zaal. ‘Dat stelt ons voor moeilijke keuzes’, hernam hij.
‘Een kerk die niet bezocht wordt, heeft geen inkomsten. En een
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kerk die geen structurele inkomsten heeft, heeft geen
toekomst.’
‘Wat is nieuw?’ fluisterde Pier. ‘Dit wist jij toch al lang?’
Toussaint knikte. Het cellofaan van zijn sigaar knisperde.
‘De gemeente heeft drie beleidsalternatieven ontwikkeld’,
vervolgde

Schothorst.

‘Er

is

belangstelling

van

de

Moslimgemeenschap om van de kerk een Islamitische
gebedsruimte maken. Daarnaast heeft het Sokkenpaleis een
voorstel ingediend om de kerk in te richten als sokkenoutlet,
een sokkenfestijn, zeg maar. Een derde optie komt van
projectontwikkelaar K. Zwamborn en J. de Graaff Estate
Planning BV. Het bureau heeft een plan ontwikkeld voor de
realisatie van dertig luxe woonunits in het bestaande stuk
vastgoed. De buurt krijgt daardoor een kwaliteitsimpuls in de
vorm van een jong, koopkrachtig publiek. Het winkelgebeuren
in de omgeving van het complex zal er structureel de vruchten
van plukken.’ De zaal voelde nog geen aandrang.
‘Uiteraard kijken we naar de haalbaarheid van de drie
voorstellen, maar het leek ons een goed voorbeeld van moderne
besluitvorming om u er, als bewoners, in een vroeg stadium bij
te betrekken’, jokte de ambtenaar.
‘Een kwaliteitsimpuls…’, klonk het gesmoord in de rijen.
‘Een sokkenpaleis!’ sprak de koster luid. ‘Mijn vader zou
ter plekke doodvallen.’
De ambtenaar traceerde de bron. ‘Als u iets te berde wilt
brengen, dan geef ik u straks graag gelegenheid, maar ik wil
eerst het woord geven aan de heer K. Zwamborn van K.
Zwamborn en J. de Graaff Estate Planning BV en aan
managing director Pieter Tol van de BV Het Sokkenpaleis. Zij
zullen u hun plannen voorleggen.’
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‘En als we die plannen waardeloos vinden, zouten ze op’,
klonk het achterin. Hoofden draaiden zich naar de spreker, die
aanstalten maakte om op te stappen. Niemand wist zijn naam,
maar de parochie kende hem als een notoire amokmaker, een
weduwnaar met een drankprobleem die decorum en hinderende
gevoelens van schaamte had laten varen.
‘Zo eenvoudig is dat niet’, berispte Schothorst de man.
‘De kerk heeft in deze vorm geen toekomst. Er zal structureel
iets moeten gebeuren.’
Stoelpoten krasten over de houten vloer.
‘Het zat er aan te komen,’ fluisterde Pier, ‘maar als er
geen kerk is, zijn er geen kerkdiensten. En als er geen
kerkdiensten zijn, kan ik geen uitvaart organiseren.’
‘Misschien op maandagochtend, als het sokkenpaleis
gesloten is.’
‘Als het niet zo triest was, zou ik erom lachen. Een
sokkenpaleis in onze kerk. Waar gaat het heen met de wereld?’
‘Naar de verdommenis.’ De koster had het voorspeld.
‘Dames en heren…’ Schothorst forceerde zijn stem.
‘Dames en heren, mag ik uw aandacht? Ik zie dat ik een foutje
heb gemaakt. De heer Tol wijst mij er terecht op dat de naam
van de outlet niet Sokkenpaleis is, maar Sokkenparadijs. Als de
plannen doorgang vinden natuurlijk.’
‘Dat verandert de zaak’, riep de koster balorig. Hij
draaide zich in triomf naar de zaal. ‘Van een kerkgebouw kun
je geen paleis maken, maar het huis van God veranderen in een
paradijs lijkt me een kleine stap.’
Het publiek glunderde, ambtenaar Schothorst was in
verwarring. ‘Als dat voor u verschil maakt, dan ben ik daar blij
mee. Maar zullen we eh… voortgaan?’
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‘Met een kazuifelkoning zou ik ook geen moeite hebben’,
klonk het achterin. De lach hoestte zich door de rijen.
Schothorst wist dat hij de greep op zijn avond had
verloren. Het verslag voor de wethouder zou een knap stuk
vrije interpretatie moeten worden, besefte hij. De kop voor het
stuk in de wijkkrant had hij al. Goede sfeer tijdens discussie
met buurtbewoners over structurele oplossing voor zieltogende
kerk. Neuriënd schoof hij zijn papieren in de bruinleren tas die
zijn Bregje hem had geschonken. De heren K. Zwamborn en
Pieter Tol begrepen dat hun zaden op rotsige bodem zouden
vallen en schudden geschrokken het hoofd toen Schothorst op
de microfoon wees.
‘Tijd voor koffie. Die kerk staat nog wel even.’ Pier
strekte zijn lichaam. Zijn stoel viel stuiterend op de vloer.
‘Dat kan helemaal niet. Jullie hebben je laten bedotten.’
De stemming was geprikkeld.
‘Dan weet je het beter, Vest’, zei Toussaint.
‘Ik heb nog nooit gehoord dat een kerk wordt gesloten en
verandert in een sokkenpaleis.’
‘Paradijs’, corrigeerde Pier.
‘Toch is het zo’, zei de koster. ‘Als de klandizie stopt, is
het afgelopen.’
‘Mijn klandizie is ook teruggelopen.’ De sigarenboer nam
een tablet en vulde bij. ‘Tien jaar geleden verkocht ik de vaste
klanten nog een slof per week, maar de mensen roken niet
meer. Dankzij onze fijne overheid. Is dat een reden om mijn
winkel te sluiten?’
Jat knikte resoluut. ‘Waarom zou je een winkel
aanhouden als je klanten naar de buurtsuper gaan?’
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‘Jou kwam het goed uit’, riep Vest. ‘Jij had plannen om
te stoppen.’
‘Jij niet dan? Je verdient geen fluit, je hebt geen weekend
vrij en je kan nooit op vakantie. Ik zou sluiten’, zei Toussaint.
‘Die winkel is het levenswerk van mijn vader. Die doe ik
niet zomaar in de uitverkoop. Bovendien: wat zou ik moeten
doen? Kaarten met jullie? Elke dag? De hele dag?’
‘Was dat de bel?’ Pier stond op en verdween in de gang.
Jat nipte van zijn kelk. ‘Goedbeschouwd is Pier de enige die
zijn klantenbestand niet ziet afnemen.’
‘Collecte’, rapporteerde de doodgraver, terug in de
kamer. ‘Voor Afrika.’
‘Heb je hun legitimatie gevraagd? Altijd naar vragen, dan
vallen ze door de mand’, adviseerde Toussaint.
‘Afrika’, hoonde Schaarbeek. ‘Zo lang ik leef wordt er
gecollecteerd voor Afrika. En ze hebben nog steeds honger.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Er wonen meer Afrikanen in
onze straat dan in Timboektoe.’
‘Het blijft allemaal aan de strijkstok hangen.’ De televisie
had het verteld en Vest had het gezien ‘Het is water naar de zee
dragen. Schaarbeek geeft?’
‘Schaarbeek kijkt wel uit.’
‘Ik bedoel de kaarten, bijdehand.’
De meteropnemer glom.
‘Als de kerk wordt gesloten, waar word ik dan
begraven?’ vroeg Jat.
‘Begraven word je op het kerkhof’, zei Pier.
‘Je begrijpt wat ik bedoel, Reiger! Ik ben heel mijn leven
katholiek geweest en ik wil een katholieke uitvaartmis in een
katholieke kerk.’
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‘Wat niet kan, dat kan niet’, leek Vest.
‘Jij gaat eerder dood dan de kerk wordt gesloten’, stelde
Toussaint hem gerust.
‘En anders zetten ze de sokken even opzij! Er is overal
een mouw aan te passen. Sok! Mouw! Vat je ’m?’ De
meteropnemer verslikte zich van opwinding.
‘En

als

het

een

moskee

wordt?

Ik

wil

geen

moslimbegrafenis.’
‘Als het moet, gaan we naar de Paulus’, zei Pier. ‘Er moet
een plek zijn voor een katholieke uitvaart.’
Het antwoord beviel Jat niet. ‘Het is toch godgeklaagd
dat je heel je leven aan de collecte geeft en uiteindelijk niet in
je eigen parochie kan worden begraven.’ Boos draaide hij zich
naar

Toussaint.

‘Dat

had

jij

moeten

tegenhouden,

kaarsenventer!’
De koster schoof ongemakkelijk over zijn zitting. ‘Het
heeft mij ook overvallen, Jat’, verdedigde hij zich. ‘Ik zat twee
weken terug nog met Van Wapenveld aan de miswijn, en hij
heeft me er niets van verteld.’
‘Onzin’, vond Schaarbeek. ‘Je komt er niet van de ene op
de andere dag achter dat het kerkbezoek terugloopt en dat je de
huur niet meer kan betalen. Van Wapenveld is een ouwe gek
die ze al lang met pensioen hadden moeten sturen. Hoe oud is
die man inmiddels?’
‘Aan de wijn’, zei Vest. ‘Van ons collectegeld. Dat jullie
het weten.’
‘Is er geen penningmeester die de boel in de gaten
houdt?’ vroeg Jat. ‘Een melkboer ziet toch ook dat zijn klanten
wegblijven vanwege de buurtsuper. Zien jullie dat niet!?’
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‘Natuurlijk is er een penningmeester,’ snauwde de koster,
‘maar die gaat mij niet vertellen dat de kerk wordt gesloten.
Dat is zijn taak helemaal niet.’
‘Maar Baptiste, je bent toch niet achterlijk?’ Schaarbeek
ging verzitten. ‘Je loopt je halve leven in die kerk, je ziet wat er
verandert, dan ga je toch eens vragen stellen?’
‘Nou, ik niet. Is dit een verhoor of zo? Het lijkt wel of het
mijn schuld is. Had wat meer in de collectezak gedaan, dan
zaten we nu niet in de problemen.’
‘Dat vraag ik me af’, mompelde Vest.
‘Wat zeg je? Ik kom hier om te kaarten, niet om me te
laten beschuldigen.’ De koster haalde bokking zijn neus op.
‘Eén troost, Jat’, nam Pier het woord. ‘Je kist staat klaar.
Als je wilt, kun je er in.’

De werkplaats rook naar zaagsel en motorolie. Het viel
hem mee. ‘Ik dacht dat het naar dood zou stinken’, sprak Jat
hees.
‘Vader timmerde graag. Sommige kisten maakte hij zelf.
Zo bespaarde hij kosten.’
De melkman haalde zijn schouders op. ‘De heer heeft
rare kostgangers. Ik laat het maar zo.’
‘Dat is ’m’, wees Pier. ‘De Ravenna 66. Larikshout,
veertig millimeter. Mooie kist. Als je wilt, kun je even
proefliggen.’
‘Proefliggen? Ik kan er lang genoeg in liggen.’
Pier streelde het satijnen binnenwerk. ‘Wat denk je?’
‘Wat ik denk? Dat het een hoop geld is, maar dat ik me
hierover tenminste geen zorgen meer hoef te maken.’
‘Vind je hem mooi?’
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‘Wat is mooi… Je hebt zo’n ding nodig, maar echt mooi
is-ie natuurlijk niet. Zeker niet als-ie in de grond verdwijnt.’
‘Je kan er een foto van laten maken.’
‘Een foto? Voor wie in godsnaam, Pier? Niet voor
mezelf. En kinderen heb ik niet.’
‘Je zou het voor mij kunnen doen.’
‘Voor jou?’
‘Voor mijn nieuwe bedrijfsfolder. Een kist met een cliënt
erin toont realistischer ’
‘Zodat de mensen weten waar-ie voor bedoeld is?’
‘En ze zien de afmetingen.’
‘Ik weet het niet Pier, ik moet erover nadenken. Heb ik
toch weer iets om over na te denken.’
‘Doe dat. Denk erover na. Ik ga natuurlijk geen foto
maken zonder je toestemming. Ik zou dat kunnen doen, want
als jij dood bent, weet je niet wat ik doe. Ik moet je per slot van
rekening ook afleggen en opmaken.’
‘Opmaken?’
‘Je wilt toch mooi in je kist liggen? Misschien is je
stervensproces pijnlijk. Dat zie je. Met wat masseren en
schmink maak ik er een vredig gezicht van. Dat biedt troost.
Dan denken de nabestaanden dat je rustig bent ingeslapen.’
De mannen verlieten de werkplaats. ‘Luguber.’ Jat
draaide zich nog eens om. ‘De werkplaats van Magere Hein.’
‘Zo somber hoor ik je niet vaak, Jat. Gaat het wel goed?’
De melkman krabde aan het tabaksblad dat zich aan zijn
lippen had vastgezogen. ‘Weet je,’ zei hij, ‘soms lig ik op mijn
bed en is de pijn verdwenen. In mijn hoofd ben ik dan geen
tachtiger met de dood in zijn lijf, maar een knul in de bloei van
zijn leven. Ik voel me als vroeger, toen ik in mijn slaapkamer
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achter de melkzaak sliep. Als ik mijn ogen sluit zie ik mijn kast
met ondergoed en sokken, ik zie het rek met jongensboeken en
aan de muur de zwart-witfoto van de Olympic. Ik hoor mijn
ouders praten in de huiskamer. Pa dwingend, ma bezorgd. Ik
hoor het tikken van haar breipennen en het blaffen van mijn
vader die zich in zijn koffie verslikt. De klok slaat negen keer.
Ik kan opstaan en over de muur van de binnenplaats klimmen.
Moeiteloos. Dan open ik mijn ogen en schrik. Het is voorbij.
Hersenen kunnen de tijd niet bijhouden, Pier.’
De doodgraver knikte. ‘Voor je het weet staat de
draaimolen stil.’
‘En wat heb ik met mijn tijd gedaan? Ik heb netjes mijn
wijk gedraaid, ik heb mensen geen rotzooi verkocht, zoals
Vest, ik heb ze niet gecontroleerd, zoals Schaarbeek, of
dubbeltjes en kwartjes van ze gestolen, zoals Koster, maar het
was geen leven van belang. Ik heb melk en yoghurt bij de
groothandel besteld en verkocht aan klanten in de straat en op
de laan. Voor een beetje meer geld.’
‘Vergeet de kaas niet’, vulde Pier aan. De doodgraver
hield van jong belegen.
‘En kaas’, sprak Jat gedienstig. Maar was het leven? Die
grafrede van jou, over die horizon…’
Piers hand wapperde. ‘Handelaren zijn oplichters, Jat.
Dat weten we allebei. Ze maken niks, maar verkopen spullen
voor meer geld dan nodig is, maar….’
‘Geen dromen waargemaakt, geen kinderen op de wereld
gezet…’
‘Kinderen brengen ook zorgen met zich mee, Jat. Het is
geen rozengeur en maneschijn. En Tinie wilde ze niet, moet je
maar denken. Als een van de twee ze niet wil…’
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‘Ik geloof niet dat je me begrijpt. Misschien ben je te
jong.’ De schoen van de melkman draaide een cirkel in het
zaagsel. ‘Of misschien interesseert het je niet. Dat kan
natuurlijk ook. Dat het je niet interesseert. Ik laat het maar zo.’
Het stof had zich verzameld in zijn keel. Hij bracht het
naar zijn mond en spoog het naar de stoep. In het schijnsel van
de straatlantaarn zag Pier het rood glinsteren. Hij sloot de deur
van de werkplaats en sloeg een arm om Jats schouder. Het was
een kille avond geworden. Twee jongens op een scooter
knetterden door de straat en schreeuwden ‘kankerhomo’s’.
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‘Ik zag je staan, achterin de kerk.’ Het was de zondagse
hoogmis, een week na Kerstmis. De versieringen waren
opgeborgen, de wierooklucht verdreven. Hij herkende haar
bleue lach en neergeslagen ogen. Zwartleren handschoenen
wurgden de vos die het op haar keel had gemunt. Zijn
achterpoten hingen levenloos op haar borsten.
‘Het is waterkoud’, beantwoordde ze de vraag die hij niet
had gesteld.
‘Ik heb vorige week gezocht naar een plek,’ voelde hij
zich aangemoedigd, ‘maar het was bomvol. En jullie waren
opeens verdwenen.’
‘We waren te laat. In de nachtmis is het altijd vol. Dat
weten we. Maar ja…,’ - haar ogen rolden, haar hoofd knikte
naar haar moeder - ‘mams gaat niet zomaar de straat op.’ Hij
kon er ergernis in horen, maar ook genegenheid.
Hij collecteerde in de rij waar de vrouwen gingen zitten.
De klank vertelde hem dat ze zuinig doneerden. De glimlach
die ze zond, was gul.
Hij durfde het haar bij het verlaten van de kerk te vragen.
‘Mooie mis?’ Een vraag van niks, maar ze moest er op
antwoorden. ‘Pastoor heeft mooi gepreekt.’ Ze haastte zich op
hoge hakken en gespannen kuiten naar haar moeder, die
wachtte op het trottoir. ‘Heb je zin om een keer te gaan
zwemmen?’ riep hij haar na. ‘Of dansen? Zaterdagavond, in het
zaaltje.’ Ze hoorde hem niet. Of wilde hem niet horen. Ze keek
wel om. Schalks, vertelde hij zichzelf. Ze keek schalks om. Hij
putte er moed uit.
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‘Staat je goed, Jat.’
‘Beduvel jezelf, Schimmelpenninck.’
‘Ik meen het. Koster? Schaarbeek? Staat-ie Jat niet
goed?’
Ze keken. Omdat Vest het vroeg. ‘Hij staat prima, Jat.
Niks mis mee’, zei Schaarbeek. ‘Beter dan die kale kop’, vond
Toussaint.
‘Precies’, zei Jat. ‘Ik draag ’m niet voor de sier.’
‘Binnen mag je hem afzetten’, zei Pier. ‘Wij weten dat je
haar hebt. Van origine.’
Jat legde de pet in zijn schoot. Zijn duim gleed langs de
vetvlekken in de binnenrand. ‘Het is maar tijdelijk. De
verpleegster zei dat het terugkomt.’
‘Tuurlijk’, zei Vest. ‘Je krijgt meer terug dan je bent
kwijtgeraakt.’
‘Is dat zo?’
Pier aarzelde. ‘Je hoort het weleens.’
‘Ik wil niet kaal in mijn kist liggen, Pier. Ik ben nooit
kaal geweest.’
‘We worden allemaal kaal.’ Schaarbeeks hand gleed over
zijn schedel. ‘Maar voor wie zou je mooi moeten zijn? Kijk je
weleens in de spiegel? ’s Ochtends, bij het tandenpoetsen?
Daar is toch geen beginnen aan?’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Vroeger zwom ik veel. Dat
kon je zien.’
Vest speelde met de lege aspirineverpakking. ‘Ik heb
mezelf nooit aantrekkelijk gevonden. Het is geen mirakel dat er
geen vrouw op me is gevallen.’
‘Kan ook ergens anders aan liggen’, knipoogde
Schaarbeek.
‘Stil even’, maande Toussaint. ‘Het nieuws.’
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‘Tot zo ver het nieuws van negen uur. U kunt nu luisteren
naar een radiodocumentaire over de opvang van vluchtelingen
op het Griekse eiland Samos.’
‘Zet maar uit, Pier. Het kabinet komt geld stelen, er is een
crimineel omgelegd en er is een boot met gelukzoekers
omgekieperd. Geen nieuws. Zullen we beginnen?’

De hitte van de middag zat in de stoeptegels van de straat
en brandde aan de knieën van de jongens in hun korte broeken.
‘Daar heb je Felix’, zag er een.
De zoon van de sigarenboer naderde schoorvoetend. ‘Zijn
jullie aan het knikkeren?’ Hij kreeg geen antwoord. Vechtend
tegen de tranen liep hij verder.
‘Felix!’ klonk het achter zijn rug. ‘Vangen!’ Een
kattenoog trof hem vol in het gezicht. De pijn trok van zijn
jukbeen naar zijn wenkbrauw. Geen bloed, voelde hij. Gelukkig
geen bloed. De glazen knikker lag uitdagend voor zijn
rechtervoet.
’s Avonds was er bezoek. Hij hoorde stemmen in de
woonkamer. Zijn vader en een vrouwenstem die niet van
moeder was. De mannenstem mompelde, de vrouw klonk
verontwaardigd. ‘Dwars door mijn ruit’, verstond hij. ‘Het was
Felix. Alle kinderen hebben het gezien.’
De stemmen verwijderden zich. De houten winkeldeur
klingelde. Dreunende voetstappen naderden zijn kamer.
‘Er is weer ingebroken.’ De koster zei het terloops.
Vest schrok. ‘Bij wie?’
‘Bep Leeghwater.’
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‘Bep Leeghwater? Die is vijfentachtig. Wat moeten ze
dáár nou halen?’ De sigarenboer schonk zijn kelk vol en
verwachtte geen antwoord. Het aluminium knisperde.
‘Buitenlanders’, had Schaarbeek gehoord. ‘Ze hebben
haar slot weggebroken. De Bulgaar doet dat.’
‘Fijn volk.’ Vest nam een gulzige slok. ‘Pas.’
‘Pop pop pop.’ Schaarbeek bestudeerde zijn hand met
kaarten. ‘Ik kan niks. Pas. Ik vertel het de directrice maar niet,
anders doet ze geen oog dicht.’
‘Veel gestolen?’ vroeg Pier, voor de notulen.
‘Altijd hetzelfde’, zei Toussaint. ‘Pasjes, tientjes, prullen
en een laptop. Bep had geen sieraden, maar het mens is zich
doodgeschrokken.’
‘Een laptop.’ Pier keek ervan op.
‘Poppelepop’, zei Schaarbeek. ‘Pas.’
‘Ze heeft een dochter in Australië’, wist Toussaint. ‘Met
zo’n ding kun je gratis telefoneren.’
De mannen waren overvraagd. Ze inventariseerden hun
bezittingen en stelden zichzelf gerust. ‘Ik heb geen laptop’, zei
Schaarbeek. ‘Dan kan-ie ook niet gestolen worden.’
‘Dat zien ze pas als ze binnen zijn’, waarschuwde Vest.
‘Je kan beter een extra slot nemen. Dan gaan ze een deur
verder.’
‘Fijn. Dan komen ze bij mij’, begreep Toussaint. ‘Dan
ben ik verplicht om ook een extra slot te nemen. Tot de hele
straat een extra slot heeft. Dan ben ik verplicht een tweede
extra slot te nemen. Waar houdt dat op?’
Ze wisten het niet. ‘Pas.’
Jats arm klapte op het tafelkleed. ‘Voor die paar maanden
ga ik geen nieuw slot kopen.’
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De mannen stelden zich het leven voor als hun kist al
klaar stond in de werkplaats van Pier. Ze zagen zich bij de
buitendeur staan. Hun vingers gleden over het gelakte hout, een
splinter drong in hun duim. Ze schrokken van de pijnscheut en
likten aan een druppel helder rood bloed.
‘Een paar maanden. Is dat zeker?’ vroeg Pier.
‘De dokter zegt het.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Dokters zeggen maar wat.’
Vest pompte zijn wangen bol. ‘Mag de kachel lager? Het
is hier om te stikken.’
‘En straks weer hoger?’ Pier stond op en onderbrak de
gastoevoer.
‘Het is hier altijd warm’, klaagde Vest.
‘Je kleedt je te heet’, wees Toussaint. ‘Wij hebben het
nooit warm.’
‘Het is toch wat.’
‘Wat is toch wat, Jat?’
‘Van Bep Leeghwater! Dat vertel je zélf! Je bent je leven
niet meer zeker. Toch ga ik geen nieuw slot kopen. Voor die
paar maanden. Ik zou wel gek zijn.’
‘Het is net als met de griepprik.’ Pier pakte een
opengescheurde envelop van het theemeubel en schoof hem
over tafel. ‘Van de huisarts. Ik val in de risicogroep. Maar een
mens kan niet alle ellende vóór zijn.’
‘De risicogroep. Ik val mijn hele leven al in de
risicogroep’, zei Vest.
Jat bracht de brief op armlengte. ‘Heb ik ook gehad’, zag
hij. ‘Ligt bij het oud papier.’
De koster grijnsde. ‘Geen extra slot, geen griepprik, je
leeft gevaarlijk, Jat. Pas.’
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‘Het heeft voor Jat geen zin’, legde Schaarbeek uit. ‘Als
je ka hebt kun je geen griep krijgen. Je hebt het één of het
ander. Niet allebei. Dat regelt de natuur.’ De meteropnemer
snoot zijn neus.
‘Ik heb griep gehad’, stelde Vest zichzelf gerust.
‘Het heeft voor niemand zin’, zei Jat. ‘Laat je toch niks
wijsmaken. Ik heb nooit een griepprik gehaald en ik heb nooit
griep gehad.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Als je geen griepprik haalt
krijg je geen griep. Je moet een ántigriepprik halen. Snap je?’
probeerde hij. ‘Een ántigriepprik.’
‘Het is allemaal voor de pillenindustrie.’ Schaarbeek had
het gelezen. ‘Wie weet wat ze er in stoppen.’
‘Ziektekiemen.’ Vest had het ook gelezen. ‘Je moet de
pillendraaiers niet vertrouwen.’
‘Toch denk ik dat ik hem ga halen’, zei Pier. ‘Ik kan me
geen griep permitteren. Niemand houdt mijn zaak in de gaten
als ik met koorts op bed lig.’
‘Kan onze vriend Coppi je niet eens…’ De koster maakte
zijn zin niet af. ‘Nee, laat ook maar.’
‘Zo’n vak heb je niet een-twee-drie onder de knie’, legde
Pier uit. ‘De cliënt wassen, toonbaar maken, netjes afleggen,
maten opnemen, kisten bestellen, auto’s regelen, nabestaanden
te woord staan, koffiezetten, cake halen, op tijd zijn…’
De melkman knikte. ‘Op tijd zijn is belangrijk.’
Toussaint leegde zijn glas en vergeleek de tijd op zijn
horloge met die van de wekker op de schoorsteenmantel. ‘De
kersttijd komt eraan, maar ik heb er weinig zin in. Vroeger
keek ik er naar uit, nu zie ik er tegenop. Weer bloemen
rangschikken, kerststal uit de opslag halen, bomen versieren.
En voor wie? Voor een handvol mensen. Ik weet trouwens niet
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eens of de beeldengroep nog compleet is. Er zijn vorig jaar
twee herders gebroken. Door die rotjongens.’
‘Bruinen’, begreep Schaarbeek.
‘Ze hangen in de stal en zitten overal met hun fikken aan.
Mijn vader heeft ze nog laten maken, bij een klooster in het
zuiden. Prachtige groep. Houtsnijwerk. Zou nu onbetaalbaar
zijn. Ik zie ze nog staan, na de nachtmis. Kindertjes met open
monden die het wonder van de geboorte van Jezus wilden zien.
Ik was er zelf ook ontroerd door, dat mag je best weten. Je kijkt
naar een stal van boomschors en een paar houten beelden, maar
je ziet het mirakel van God die zijn zoon naar de aarde stuurt
om ons te verlossen van het kwaad. Die momenten van hoop,
midden in de gezegende kerstnacht, dat was puur geluk. De
geur van kaarsvet, dennentakken, wierook, de verwachting, de
hoop. Iedereen was weer even kind, geloofde in wonderen. Het
leven was mooi en zou beter worden. Het was een heilig
schouwspel en niemand waagde het een beeld aan te raken. De
laatste jaren is het anders. Ik mis twee schapen en mijn herders
zijn kapot.’
‘Een ongeluk’, zei Jat. ‘Een kind doet dat niet expres.’
Toussaint schudde zijn hoofd. ‘De tijden zijn veranderd,
Jat. Als ze kunnen, maken ze alles kapot. Alles.’
‘Een herder breekt niet als je je handen thuislaat’, zei
Schaarbeek. ‘En houten schapen lopen niet weg.’
‘Hoeveel mensen komen er eigenlijk nog naar de
nachtmis?’ was Pier benieuwd. ‘Honderd?’
Toussaint schudde zijn hoofd. ‘Was het maar waar, dan
leverde het nog wat op. Ik ben bang dat er geld bij moet.’
‘Twintig?’ vroeg Vest.
‘Kom zelf eens. Dan kun je ze tellen!’
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De sigarenboer lachte betrapt. ‘Ik? Naar de nachtmis?
Wat zou ik daar te zoeken hebben?’
‘Vergeving vragen voor je zonden’, glom Schaarbeek.
‘Ik snap niet wat je bedoelt, meteropnemertje.’
‘Laat je toch niet op de kast jagen’, kapittelde Jat de
sigarenboer. ‘Schaarbeek bedoelt dat je in zonde leeft, gestolen
geld aanneemt en klanten oplicht. Daar hoef je toch niet kwaad
om te worden?’
De strip knisperde. ‘Weet jij waarom Greet geen contact
meer wil? Dat vertelt Schaarbeek niet! Over zonden
gesproken!’
‘Hé!’ riep Pier hem tot de orde.
‘Ik leef niet in zonde’, verdedigde Vest zich. ‘Ik heb mijn
fooien aan de kerk afgedragen en ik heb Soekarno één keer iets
extra’s in rekening gebracht voor zijn Kretenzers. Dat was
omdat ik er veel administratief werk aan had. Het was geen
normale bestelling.’
‘Dat bedoelt Jat’, zei Pier. ‘Dat je je niet zo op de kast
moet laten jagen.’
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‘Oom Janus! Oom Janus!’ Hij schrok van de verstoorde
blikken. ‘O, goeienavond heren. Het is me gelukt op internet te
komen. Zelf betaald, meneer Toussaint.’
‘En daarvoor moet je ons lastigvallen?’
‘Ik wilde het oom Janus even laten weten. Hij was
benieuwd of het zou lukken.’
‘Oom Janus weet het nu. Kunnen wij dan verder met
belangrijker zaken. Wie is? Noord?’
‘Fijn, jongen. Als de heren weg zijn, kom ik even bij je
kijken’, sprak Pier betrapt. ‘Het heeft ook zijn voordelen’,
legde hij de koster uit. ‘Zakelijk gezien. Ik kan op websites van
kistenmakers kijken naar modellen en prijzen.’
‘Heerlijk, dat internet. Kun je er ook leuke dingen op
vinden?’ vroeg Vest.
‘Zeg Korver,’ onderbrak de melkman hem, ‘zo’n lootje
waar jij het laatst over had, wat kost dat eigenlijk? Ik heb altijd
zuinig geleefd, maar ik kan het toch niet meenemen in mijn
kist.’
Het onderwerp sprak Vest aan. ‘Lootje? Een lót zul je
bedoelen Jat. Loten zijn er in verschillende prijzen.’ Hij ging er
voor zitten en telde op zijn vingers. ‘Je hebt hele loten, halve
loten en vijfde loten. Een heel lot heb je al voor vijfentwintig
piek.’
‘En wat win ik dan?’
‘Je kan wel een miljoen winnen, maar dan moet je
natuurlijk wel een heel lot kopen.’
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‘Heb jij weleens een miljoen gewonnen’, schamperde
Schaarbeek. ‘Ik vraag er regelmatig naar, maar volgens mij
heeft die loterij je nog geen dubbeltje opgeleverd.’
Vest verplaatste zijn gewicht. ‘Een loterij biedt geen
garanties, Schaarbeek. Ik heb nog niks gewonnen, maar
volgende week kan het opeens raak zijn. Dan zit jij tegenover
een miljonair en praat je wel anders.’
‘Volgende week.’
Jat klapte zijn arm op tafel. ‘En toch doe ik het. Ik heb
een braaf leven geleid. Ik heb de begrafenis geregeld, ik laat
niemand achter met schulden, dus waarom zou ik geen lot
kopen?’
‘Zolang je de kist kan betalen is er niks aan de hand’,
leek Pier. De doodgraver bevochtigde zijn lippen en plakte zijn
rolsigaret dicht.
‘Jat zoekt de grenzen wel op’, glimlachte Toussaint. ‘Hij
wil zeker ook nog een heel lot? Toe maar! Gooi de remmen
maar los.’
‘Ik heb niks gezegd over een heel lot. Ik ga niet ineens
mijn geld over de balk gooien. Geef mij maar een… eh, hoe
noemde je dat, Vest?
‘Een vijfde lot. Maar daarmee win je geen miljoen, Jat.
Hooguit twee ton.’
‘Hooguit’, hoonde de koster. ‘Alsof iemand van ons ooit
twee ton heeft gewonnen. Ik vind het een veilige keuze, Jat. Je
investeert een vijfje en je ontvangt twee ton.’
‘Ho ho,’ schrok Vest, ‘er is geen garantie hè! Misschien
wint Jat niks. Of een eigengeldje.’
Jat aarzelde. ‘Eigen geld? Je bedoelt dat ik er niks mee
opschiet. Wat heb ik er dan aan?’
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‘Je hebt kans op twee ton. Tweehonderdduizend piek. Dat
is geen kattenpis.’
‘Daarom wint Jat ook niet’, zei Schaarbeek. ‘Loterijen
zijn niet te vertrouwen. Bij de bakker krijg je twee broden en
een krentenbol voor je vijfje, bij de loterij een illusie. Een
illusie dat je rijk en gelukkig wordt. En dat word je natuurlijk
niet. Maar het is jouw vijfje, Jat. Doe ermee wat je goeddunkt.’
‘En toch doe ik het. Voor één keer in mijn leven. Maar
als ik niks win, is het meteen de laatste keer geweest.’

De straat vierde feest, met vlaggen en slingers, met
fladderak

en

boerenjongens.

Vaardige

handen

hadden

wedstrijdbanen gekrast op het autoloze wegdek: een voor
zaklopen, een voor stoepranden (tot twaalf jaar) en een voor
paaltjesvoetbal (drie leeftijdscategorieën). Twee uit de straat
gewrikte klinkers waren twintig stappen uit elkaar geplaatst.
Opgeschoten pubers deden flauw en schopten de stenen om met
hun schoen. Mannen zetten zware stemmen op en dronken bier.
De afspraak voor het zwemmen of de dansavond in het
zaaltje naast de kerk was nooit gemaakt en ze leek de zondagse
mis over te slaan, maar nu zag hij haar. Aan de arm van haar
moeder, met opgeslagen ogen. Dat trof: hij was in een
stoutmoedige bui. ‘Welkom in de straat’, begroette hij haar.
‘Dat is lang geleden.’
Ze fronste haar wenkbrauwen en zocht steun bij haar
moeder. ‘De jongeheer Toussaint’, hielp ze. ‘De koster. Van de
nachtmis. Je hebt hem later nog gesproken. Ben je hem nu al
vergeten?’ Ze lachte vriendelijk en richtte zich tot de blozende
jongen. ‘Als haar hoofd niet vast zat, zou ze het nog verliezen.’
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‘Het is ook een tijd geleden’, nam hij het voor het meisje
op. ‘We hebben elkaar maar kort gezien. En ik heb een
algemeen gezicht.’
‘Een algemeen gezicht,’ protesteerde ze, ‘hoe kóm je
erbij? Ik zou je herkennen uit duizenden. Maar Louise is een
gansje. Ze ziet alles, maar onthoudt niets.’
Nu was het de beurt van het meisje om rood te kleuren.
‘Ik had hem heus wel herkend hoor’, fluisterde ze achter haar
hand. Hij hoorde het, de venijnige kneep in de arm van haar
moeder ontging hem. ‘Waarom doe je dan zo raar?’ Haar
moeder zag geen reden om te fluisteren. ‘Praten jullie maar
even verder, dan haal ik een glas limonade.’ Ze keken haar na,
tot ze was opgegaan in de feestende menigte.
Op een wankele keukentafel voerde de naald van de pick
up een ongelijke strijd met de elementen.

On a day like today
We pass the time away
Writing love letters in
love letters in
love letters in
love letters in
Hij lachte verontschuldigend. ‘Het is een oudje. Wil je
wat drinken? Er is Rivella. Of Riedel. Of boerenjongens, als je
wilt.’
‘Geen boerenmeisjes?’ grapte ze voorspelbaar. ‘Doe
maar Riedel. Of Rivella. Het maakt me niet uit.’

Broken heart aches
With every wave that breaks
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Over love letters in the sand
Hij was snel terug. ‘Het was druk, maar kosters krijgen
voorrang. De mensen weten dat we goed zijn met God.’
Ze glimlachte beleefd.
‘Ik heb er een rietje in gedaan. Gezellig, vind je niet?’
Zijn oog viel op haar fijngevormde lippen, die het rietje
sensueel omvatten. Wat hij niet zag, was dat ze de gazeuse met
tegenzin uit het flesje zoog.
‘Jullie wonen niet in de straat, is het niet?’
Ze schudde haar hoofd. Het dunne piekhaar streelde haar
wangen.
‘Linksaf bij Korver.’ Ze knikte naar de kruising.
‘Aan de laan’, begreep hij.
‘Met mijn moeder.’
‘Is je vader…’
‘Weg.’ Haar ogen vluchtten naar de zaklooprace die
chaotisch verliep, tot hilariteit van de omstanders. Kinderen
tuimelden over elkaar heen en raakten verstrikt in de jute
zakken.
‘Lekkere Riedel?’
Ze knikte. ‘Thuis drink ik weleens port. Samen met
moeder.’
‘Port. Zo. Ik drink alleen bier.’ Hij schrok. ‘Af en toe dan
hè. Ik ben geen zware drinker.’
Ze haalde het rietje uit haar mond en verslikte zich.
Haastig zocht hij naar de opgevouwen zakdoek, die hij op
voorspraak van vader altijd in zijn broekzak stak. Ze depte haar
lippen en veegde spatten limonade van haar zomersjaal. ‘Dank
je. Ik verslikte me.’
‘Dat zag ik.’
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Ze stak haar hand met het flesje naar voren. ‘Ik denk dat
ik de rest niet opdrink. Het is een beetje veel. Straks krijg ik
oprispingen.’
‘Geef maar.’ Hij deed zijn best begripvol te klinken.
‘Dan breng ik het terug.’ Hij schrok van haar koude hand. ‘Wil
je iets eten?’
Ze steeg tien centimeter en zocht de straat af. ‘Dank je.
We krijgen visite en ik heb moeder beloofd haar te helpen in de
keuken. Bedankt voor de Riedel.’ Ze rende weg, over het
paaltjesvoetbalveld. Zijn blik zakte naar de gespannen spieren
in haar kuiten. Beteuterd bekeek hij het halflege flesje in zijn
hand. ‘Leuk ding’, vertelde hij zichzelf. ‘Jammer dat het niet
wederzijds is.’

Now my broken heart aches
With every wave that breaks
Over love
Over love
Over love
Over love letters in the sand
‘Geen gebedsruimte hè?’ Schaarbeek had het gelezen.
‘De moslimgemeenschap wil niet in een roomse kerk.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘De mos-lim-ge-meenschap… Het sokkenpaleis gaat ook niet door. Er komen
appartementen.’
‘Onbetaalbaar’, vreesde Schaarbeek.
‘Wij kunnen geen kwaliteitsimpuls betalen.’
‘Dus je bent binnenkort je baan kwijt, Koster’, stookte
Vest. ‘Bijna tachtig en toch nog ontslagen. Of word je
conciërge?’

141

‘Baan? Het is vrijwilligerswerk hoor!. Ik krijg een fooi.’
‘En een bijdrage uit de collectezak’, hinnikte Vest.
‘Wanneer sluit de kerk?’ vroeg Pier. ‘We kunnen Jat toch
wel begraven?’
‘Dat hangt van Jat af.’ Schaarbeek wees naar de
knikkebollende melkman. ‘Hoe lang nog, Jat?’
‘Jat heeft alle tijd’, suste Toussaint. ‘De plannen moeten
nog worden goedgekeurd. Volgens Van Wapenveld staat de
kerk er nog minstens vijf jaar.’
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, zei Pier.
De melkman schrok wakker en wreef een hand door zijn
ogen. ‘Jullie moeten er niet achter mijn rug over praten. Ik zie
wel hoe lang ik nog leef.’
‘Goed Jat’, zei Pier.
‘Vanmiddag had ik twee moslims in mijn zaak’, vertelde
Vest. ‘Ze vroegen of ik plannen had om te sluiten.’
‘Pas maar op’, schrok Schaarbeek. ‘Die zijn niet veel
goeds van plan.’
De sigarenboer schudde zijn hoofd. ‘Het waren nette
zakenmensen.’ Zijn wijsvinger tikte ritmisch op zijn borst. ‘Ik
herken een nette zakenman als ik hem zie.’
‘Willen ze een islamitische tabakszaak beginnen?’ vroeg
Toussaint. Hij gaf het antwoord zelf. ‘Dat zal dan wel
verdovend spul worden.’
‘Niet zo snel, kostertje. Ze hebben hun kaartjes
achtergelaten. Op de toonbank. Voor als ik sluiting overweeg.’
‘Verscheuren’, zei Schaarbeek. ‘Verscheuren en de
snippers

verbranden.

En

nooit

meer

binnenlaten.

Onbetrouwbaar volk, de Turk.’
‘Ik heb ze netjes opgeborgen,’ sprak Vest superieur,
‘zodat ik ze kan benaderen als het zo ver is.’
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‘Als wát zo ver is!?’ Het gesprek was aan Jat
voorbijgegaan. ‘Ik heb al een paar keer gevraagd om niet achter
mijn rug te praten over mijn sterven.’
‘Daar hebben ze het niet over’, suste Toussaint. ‘Vest is
benaderd door moslims. Nette zakenlieden, zegt hij. Die willen
wiet verkopen in zijn zaak.’
‘Wie?’
‘Verdovende dingen’, legde Schaarbeek uit. ‘Hash.’
‘Ik weet wel wat wiet is. Wie wil dat verkopen?’
‘Ze verzinnen maar wat, Jat’, greep Vest in. ‘Dit waren
keurige zakenlieden die mijn winkel willen kopen. Als ik eraan
toe ben.’
‘Moslims’, zei Schaarbeek. Hij tikte de as van zijn sigaar.
‘Ik heb mijn winkel nooit verkocht’, zei Jat. ‘Ik heb er
een woonkamer van gemaakt. Zodat we niet in de keuken
moesten zitten als we televisie wilden kijken. Of de Radiobode
wilden lezen.’
‘Kan ook’, zei Toussaint.
‘Misschien had ik moeten verkopen. Het had me nog wat
opgeleverd.’
‘Kan nog steeds’, zei Schaarbeek. ‘Straks ben je dood en
gaat het geld naar je familie.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Wie zijn dat eigenlijk? Je
hebt geen kinderen. Heb je wel familie?’
Jat zocht zijn geheugen af. ‘Ik heb twee broers, twee
zussen en hun kinderen. Maar ik heb ze al dertig jaar niet
gezien.’
‘Dan staat ze een verrassing te wachten’, giechelde Vest.
Hij keek de tafel rond voor bijval. ‘Altijd leuk, een onverwacht
cadeautje van vergeten oom Willem. Ze zullen op je proosten,
Jat.’
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‘Ik zou verkopen’, adviseerde Schaarbeek. ‘Koop er een
miljoen loten voor, ga op vakantie naar Nunspeet of geef aan
de collecte voor hongerend Afrika. Alles beter dan nalaten aan
familie die je laat barsten.’
Jat reageerde niet. Ze zagen hem dwalen in het labyrint
dat zijn brein was geweest. Zijn bovenlijf wiegde zachtjes.
‘Jat koopt straks het winnende lot’, voorzag Toussaint.
‘Dat maakt zijn probleem alleen maar groter.’
‘Hij koopt bij Vest’, grinnikte Schaarbeek. ‘Ik verwacht
geen probleem.’ Ze schonken zich bij en reutelden hun longen
leeg. ‘Ik heb lang niet zo’n lol gehad.’ Schaarbeek schraapte
het taaie slijm uit zijn keel. ‘Een miljoen loten kopen en geen
dubbeltje winnen. Dankzij Vest.’
Jat had niet gelachen. Zijn blik was blijven hangen op het
tafelkleed. ‘Jullie hebben gelijk. Ik ga verkopen. En ik zie wel
wat we met het geld doen.’
‘We?’ De koster tuitte zijn lippen. ‘Wat gaan wé met het
geld doen?’
‘Ik heb nog een paar maanden, Baptiste. Je denkt toch
niet dat ik in die tijd vijftigduizend piek kan opmaken? We
maken er gezellige maanden van.’
‘Vijftigduizend?’ Vest nam een slok met aspirine. ‘Je
krijgt er makkelijk het dubbele voor.’
Pier had lang gezwegen. ‘Zien jullie niet één probleempje
over het hoofd? Moet Jat niet ergens wonen?’
De wekker tikte.
‘Gooi Coppi op straat’, zei Toussaint. ‘Jat betaalt
tenminste huur.’
‘Dan ken je mijn zuster niet. Maar Koster, jij woont
alleen. Het is maar voor een paar maanden. En Jat is
aangenaam gezelschap, nietwaar?’
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‘Hij is zindelijk’, grinnikte Schaarbeek. ‘En in het bezit
van vijftigduizend pietermannen.’
‘Ik heb een dochter, Pier’, sprak de koster gedragen. ‘Ik
moet er rekening mee houden dat ze bij me terugkomt. Stel dat
ze op een dag aanbelt en ik moet haar wegsturen omdat Jat haar
kamer bezet. Kun je je dat voorstellen? Zie ik eindelijk mijn
dochter terug, wil ze bij me komen wonen, in haar eigen kamer
nota bene, moet ik haar weigeren omdat er een stervende man
op haar bed ligt.’
‘Dus dát is het’, zei Vest. ‘Je wilt geen stervende man in
je huis. Zeg dat dan!’
Pier leunde voldaan achterover. ‘Jat staat dus op straat.’
‘Schaarbeek?’ probeerde de koster.
‘Mevrouw Schaarbeek ziet me aankomen.’
‘Vest?’
‘Hoezeer ik Jat ook mag,’ loog de sigarenboer, ‘ik heb
zegge en schrijve één slaapkamer achter de winkel. Dat weten
jullie allemaal. Ik sliep er met mijn ouders, ik slaap er nu
alleen. Het lijkt me niet dat Jat zich daar op zijn gemak zal
voelen. Een stervende man heeft recht op privacy.’
‘Jammer voor Coppi.’ De koster glunderde. ‘Er zit echt
niks anders op, Janus. Maar hij is jong en ondernemend. Hij
vindt wel iets anders. Kan ik delen?’
‘Ik begrijp het al.’ Jats arm klapte op tafel. Bier rimpelde
in de glazen. Vest had het niet zien aankomen en schrok de
jenever uit zijn kelk. ‘Jullie vinden het prima om een paar
maanden van mijn geld te feesten, maar niemand heeft plaats
voor een oude, stervende man. Jullie zijn geen haar beter dan
mijn familie.’
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Lies had twijfels. Ze wist niet of ze het hem moest
vertellen. En al helemaal niet hóe. De spanning had een loden
kogel in haar maag gelegd. Ze luisterde gespannen of ze de
sleutel in het slot hoorde steken. Haar hoofd repeteerde de
woorden waarmee ze hem zou begroeten. Eerst vragen hoe zijn
avond was. Of hij had gewonnen met kaarten. Dan informeren
of er nieuwtjes waren. Geïnteresseerd blijven. Doorvragen.
Zeggen dat er nog koffie was, als hij lustte. Iets leuks vertellen
uit het televisieprogramma. Daar zou hij om moeten gniffelen.
Maar wat als hij vroeg naar bed wilde? Dat wilde hij soms. Als
hij moe was. Of humeurig. Soms hadden de mannen over dood
en ziekte gesproken. Dan was hij afwezig. Hij piekerde veel.
Over zijn gezondheid. Over de straat. En over Greet natuurlijk.
Ze voelde hem vaak woelen in zijn bed. Dan sprak hij in
zichzelf. Onverstaanbare woorden, maar ze klonken boos. Hij
had te weinig om handen. De kaartavond bood onvoldoende
afleiding. Hij moest nog iets anders zoeken. Iets met zijn
handen doen. Een volkstuin misschien. Vrijwilligerswerk in de
kerk. Ze zochten mensen voor de kerstversiering. Ze zou het er
eens met hem over hebben.
Wat was dat geluid? Ze hield haar adem in. Niets. Iets bij
de buren waarschijnlijk. Buitenlandse mensen die lawaai
maakten in het portiek, tot ’s avonds laat. Ze zette de televisie
aan, het geluid op twee. Dan zou hij niet direct naar de
slaapkamer lopen, wist ze. Als hij thuiskwam en er bewoog iets
op het scherm, bleef hij altijd even kijken. Uit gewoonte. ‘Weer
niks zeker’, zei hij dan. En dan had ze zijn aandacht.
Ze keek naar haar portret op het dressoir. Een mooie
jonge vrouw. Jammer van die hoornen bril met dikke glazen die
haar ogen opbliezen. Ze was er vaak mee gepest.

146

Hij kon onredelijk zijn. Vooral tegen haar, vooral de
laatste tijd. Toch moest ze het proberen. Een wond kan pas
genezen als het pus eruit verdwenen is, had ze gelezen. Ze
moest het in elk geval voorzichtig inleiden. Ze repeteerde nog
een keer haar eerste woorden. Hoe was je kaartavond?
Gewonnen? Hoe gaat het met Jat? Schiet Toussaint al op met
de kerstversiering in de kerk? Nu we het daar toch over
hebben…
Op de oude televisie werd gediscussieerd door mannen.
Ze kon hen niet verstaan, maar ze spraken overtuigend. Ze zette
het geluid harder en probeerde het gesprek te volgen.
‘Pensioenen’, hoorde ze iemand zeggen. Een heel vaak het
woord ‘bezuinigen’. Dat kende ze. Sinds hij met pensioen was,
moest ze ook bezuinigen. Andere woorden begreep ze niet. Dat
was zeker politiek. Haar vermoeide ogen vielen langzaam
dicht. Ze soesde. Schrok! Ze moest wakker blijven. De klok
sloeg. Elf uur. Hij was laat. Haar ogen werden zwaarder. De
televisiemannen bleven bezuinigen. Ze zakte weg. Sliep toen
hij binnenkwam. En werd niet wakker. Zonder geluid te maken
doofde hij de lichten en pakte de afstandsbediening van tafel.
De mannen verdwenen in een witte stip, die kleiner werd en
doofde.
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18
Regen als spinrag kietelde zijn wang. Zijn overjas zoog
zich zwaar. Toussaint zonk in zijn kraag en versnelde zijn pas.
‘Zalig kerstmis’, beklaagde hij zichzelf.
Hoe anders was het leven geworden. Ooit waren
kerstnachten sprookjes met sneeuwvlokken die plakten aan zijn
tong. Hij herinnerde zich de tinteling, zijn gloeiende wangen,
krakende schoenen in de verse sneeuw. De schrik van
binnendringend smeltwater, likkend aan zijn voetzool. De
warmte van zijn moeder, door haar zondagse handschoen heen.
Kerstmis was beierende klokken, kinderkoren, de geur van
dennentakken, van leer aan zijn vingers.
Vader liep niet mee. Vader was in de kerk. Vader
organiseerde het feest van het kerstekind. Hij had aangewezen
waar de versieringen moesten hangen. Hij zou langs de banken
paraderen en parochianen hun zitplaats wijzen. Hij zou handen
schudden. Veel handen schudden. Hij herinnerde zich lachende
gezichten van mensen die naar de kerk stapten. Gezinnen,
vrienden, geliefden. Op weg naar het grote feest van de
geboorte van Christus. Klokken galmden door de nacht. De
mooiste nacht van het jaar.
Autobanden sisten over het asfalt, water spatte op. Hij
stapte opzij om zijn broek te beschermen. Bastonen dreunden
door de dichte autodeur. ‘Zelfs in de heilige nacht kan er geen
kerstlied af’, mopperde hij in stilte. Remlichten smeten een
rood-oranje mozaïek op zijn natte brillenglazen. De bassen
stierven weg. Weer alleen. De enige mens op straat in een natte
nacht. Hij stak zijn pols uit zijn mouw en zocht zijn horloge.
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De druppels versmolten tijd en ruimte, maar het leek hem elf
uur. ‘Tijd genoeg.’
Het gevaar kwam uit een onverlicht portiek. Tenger.
Snel. Atletisch. Het hield in en beet hem toe. ‘Geld!’ Het
uiteinde van een sigaret lichtte op. Meer was er niet. Maar hij
wist het. De gekleurde mens. Blanke jongens bewegen niet zo
sierlijk. Praten niet met een gruizige g. Rustig blijven nu. Doen
wat hij zegt. Als ik me verzet, krijg ik een mes op mijn keel.
Hij voelde de bobbel in zijn broek. Geld voor de Mariakapel.
Het komt goed terecht, schoot het door hem heen. Hij mocht
niet klagen. Het gebeurt iedereen, dus waarom geen weerloze
koster in een donkere nacht. De kerstnacht, dacht hij er
achteraan. Waarom ook niet, het waren cynische tijden.
Een tweede man naderde vanuit het portiek. Ouder, zag
hij. Minder atletisch. Zijn hart sloeg over. Twee overvallers.
Dat was serieus. Ernstiger dan een enkele junk. Twee mannen
zouden geen genoegen nemen met een handvol kleingeld. De
regendruppels vermengden zich met zweet. Wat een nacht om
te worden neergestoken. Deze nacht, deze plaats. Hier liep hij
aan de hand van zijn moeder naar het kerstfeest. Grote God!
Hoe zullen ze me vinden? En wanneer?
‘Kostertje! Je schrok hè?’
Zijn ogen zochten houvast. ‘Korver? Lammeling! Wat
zijn dat voor streken! Natuurlijk schrok ik! Zijn jullie
besodemieterd!’ Hij ademde zwaar, het piepte in zijn keel.
‘Wij schuilen’, lachte de atletische jongen. ‘Voor regen.
Felix ziet meneer Koster lopen. Vraag geld, zegt hij. Voor
grap! Niet voor schrikken.’
‘Niet voor schrikken!? Niet voor schrikken!? Kleine
ellendeling! Als in deze buurt de gekleurde mens op me
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afkomt, dan schrik ik me het lazarus! Dat begrijp je toch wel!?
Idioot!’
‘Rustig,

Baptiste,

rustig.’

Vest

zag

gordijnen

openschuiven en schimmen voor vensters verschijnen. ‘Je ziet
nu dat niet iedere buitenlander een crimineel is. Soufiane is een
prima jongen die geen vlieg kwaad doet.’
‘Geen vlieg kwaad doet!? Het is een rotstreek! Ik had een
hartaanval kunnen krijgen. Hier op de stoep. Voor jouw voeten.
Jij met je misselijkmakende grappen!’ Hij wilde doorlopen,
maar de sigarenboer hield hem staande. ‘Sorry Koster, je hebt
gelijk. Het kwam spontaan in me op. Een geintje. Maar ik had
beter moeten weten. Ik moet er niet aan denken dat je een
hartaanval had gekregen. In de kerstnacht. Ik had het mezelf
nooit vergeven.’
De koster zocht passende woorden, maar vond ze niet.
‘Waren jullie op weg naar de nachtmis?’
‘Soufiane wil het eens meemaken. Hij heeft gehoord dat
er kerstliedjes worden gezongen. Nietwaar Souf?’
De jongen knikte opgetogen. ‘Stil nach, heil nach. Mooi.’
‘Weet hij dat er collecte is?’
‘Geen zorgen. Ik heb twee stuivers onder de toonbank
gevonden. Die doneer ik, voor de reparatie van het dak.’
‘Dak

kapot?’

De

jongen

keek

bezorgd.

‘Broer

timmerman. Bechir!’ riep hij uitgelaten.
‘Dank voor het aanbod. Maar dankzij jullie gulle gaven
kan ik een vakman bellen.’
Vests scheurende hoest weerkaatste tegen de gevels van
de uitgestorven straten. De jongen lachte mee.
‘Vroeger was de kerk vol om deze tijd’, herinnerde de
koster zich. ‘Na elf uur was er geen zitplaats meer te vinden.
Benieuwd hoeveel er nu zijn.’
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‘Hoe minder hoe liever. Ik hoef niet zo nodig twee uur op
mijn benen te staan.’ Vests adem condenseerde in het licht van
een lantaarnpaal.
‘Maak je geen zorgen. Je kan gaan zitten waar je wilt. En
denk maar niet dat het twee uur duurt. Dat houdt Van
Wapenveld niet vol. Die moet zich nu al vasthouden.’
‘Mooi, dan liggen we om half twee op bed. Vroeger
kwam je na tweeën thuis en was je eerste kerstdag naar de
vaantjes. Daarom ging ik niet meer. Ik heb mijn slaap hard
nodig.’
‘Kerstmis zonder nachtmis is geen kerstmis’, protesteerde
Toussaint. Hij bleef staan en stak een vinger op. ‘Dat geluid…
het gebeier van de klokken door de stad. Dat wil je toch niet
missen?’
Vest deed een stap terug en monsterde de koster. ‘Het
doet je écht iets hè?’
‘Hoeveel jaar ik hier al niet gelopen heb, Felix. Eerst met
moeder, later Louise en Thérèse. Altijd met die klokken. Ja, het
doet me nog steeds iets. Alsof ik weer kind ben, op weg naar
een wonderlijk gebeuren. Een wonder met mijn vader in de
hoofdrol. Naast meneer pastoor natuurlijk, en het kerstkind.’
De regen minderde, maar het werd niet droog. Soufiane
stak zijn vinger in de lucht, zoals hij de koster had zien doen.
Hij luisterde naar het geluid van de klokken en knikte
ingetogen. ‘Mooi,’ zei hij, ‘mooi nacht. Jij niet bang meer?’
‘Zijn het er honderd?’ Ze overzagen de lege ruimte. Als
schapen in een hagelbui hadden de parochianen elkaar
opgezocht in de voorste banken van het middenschip.
Lispelend telde Toussaint de koppen. Grijze koppen. Kale
koppen. Hoeden. ‘Zesentachtig, zevenentachtig, achtentachtig.
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Ik kom aan de negenentachtig. Weer minder dan vorig jaar.
Weet je nog hoe het vroeger was? Stampvol. We plaatsten
klapstoelen naast de banken, en de laatkomers moesten staan.’
‘De mensen roken niet meer en ze bidden niet meer,’ zei
Vest, ‘en daar hebben we allebei last van.’ Toussaint spoelde
de woorden terug, maar reageerde niet.
‘Soef’, roepfluisterde Vest. ‘Niet doen!’ De jongen had
zijn schoenen uitgetrokken en stond gebogen voor de doopvont.
‘Niet hier!’
‘Aan het stelen?’
‘Hij kent alleen moskeeën. Daar gelden andere regels.’
‘Allemaal wit mens!’ De jongen was dichterbij gekomen
en liet zijn ogen door de ruimte gaan. ‘Mooie mieraap. Veel
beelden. En vrouwen!’
De koster excuseerde zich. ‘Ik moet aan het werk. Jij
netjes zitten,’ richtte hij zich tot Soufiane, ‘nergens aankomen
en goed kijken wanneer je moet knielen. En zeg hem niet zo
luid te spreken’, fluisterde hij tot Vest.
De sigarenboer knikte. ‘En als Baptiste een mand voor je
neus houdt: handen vouwen, ogen dicht en hoofd omlaag.’
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19
‘Waarom heb je me niet gewekt?’ Het toilet spoelde haar
wakker. Ze herkende de kamer, wist waar ze was en
uiteindelijk ook waarom. Haar geloken ogen dimden het dunne
ochtendlicht, haar keel was rauw.
‘Je lag in een diepe slaap en ik was moe.’
‘Moe?’ Ze wilde opstaan; een pijnscheut wierp haar
terug.
‘Je rug?’
‘Wat dacht je, als je de hele nacht in een stoel hebt
gehangen.’
‘Dat is niet mijn schuld!’ Hij wierp een blik op de klok.
‘Negen uur. Krijgen we nog koffie?’
‘Mankeert er wat aan je handen?’ Meteen was er de spijt.
Dit was niet de manier om een moeilijk gesprek te beginnen.
Ze zag hem naar de keuken sloffen. Een pyjamabroek met
rafelranden, eeltige hielen die uit zijn versleten pantoffels
staken. Hij was een oude man, die alle decorum had laten
vallen. Ze gruwde van zijn winden en boeren.
‘Wat was je laat!’ riep ze naar de keuken. ‘Laat ook
maar’, vertelde ze zichzelf. ‘Ik hoef niet bang te zijn dat hij
achter vrouwen aan zit. Ze schrikken zich dood.’
Wanneer was het veranderd? Een galante heer was hij
nooit, maar lang geleden was hij zorgzaam, op zijn eigen
manier. Zonder veel woorden. Een man met gevoelens, maar ze
zaten hem altijd in de weg. Zeker sinds Greet uit zijn leven
verdween. Als ze hem nou maar eens kon vertellen wat er aan
de hand was. Begrijpen zou hij het niet, hij zou kwaad worden.
Gaan vloeken. Maar hij zou het weten. En misschien rust
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vinden. Ze hoopte het, met heel haar hart. Ze voelde zich
tekortschieten. Zij had de antwoorden op zijn vragen, maar kon
ze niet verwoorden.
Ze probeerde het nog een keer. De pijn was niet
verdwenen, maar te dragen. Haar been sliep, ze moest de
leuning van een stoel pakken. Hij zat gebogen over de
wijkkrant. Ze ontspande haar rug door te steunen op het
aanrecht. Deze keer bracht het geen verlichting. Ze moest het
hem vertellen. Ze moest erover beginnen. Maar niet nu. Ze kon
het niet. Ze verbeet de zeurende pijn, zuchtte diep en reikte
naar de suikerpot in de kast boven haar hoofd.

De dagen leken op elkaar, maar er was iets veranderd.
Sluipenderwijs. De melkboer zat aan de keukentafel en begroef
zijn hoofd in zijn handen.
‘Meisje,’ zuchtte hij, ‘ik snap het niet. Elke maand
houden we minder over. Er komen mensen in de winkel, ze
kopen net als vroeger, ze betalen net als vroeger en toch
houden we minder over dan vroeger.’
Ze schoof haar stoel aan en wreef over zijn rug. ‘Het
wordt allemaal duurder Willem. De melk kost meer, de kaas
kost meer, de boter kost meer. Alles wordt duurder, maar jij
verhoogt de prijzen niet.’
‘Dat weet ik, meisje.’ Hij klonk vermoeid en moedeloos.
‘Ik weet het, maar ik kan niet duurder worden dan de
buurtsuper.’
‘De buurtsuper!’ schamperde ze. ‘De buurtsuper, de
buurtsuper, de buurtsuper. Is er tegenwoordig nog iets anders
dan de buurtsuper?’
Hij spreidde zijn vingers op de rand van het tafelblad.
‘Het is de nieuwe tijd.’
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‘De nieuwe tijd… Wat is dat voor tijd? Een tijd die ons
kapot maakt?’
‘We zijn te oud om te veranderen, meisje. Als ik de
prijzen verhoog, komen de klanten niet meer. Als ik het niet
doe, verdienen we niks meer en moeten we onze spaarcenten
aanbreken.’
Er dreef een vel op zijn koffie. Hij slurpte het naar
binnen, een druppel melk bleef hangen aan de harde haren van
zijn ongeschoren kin. Ze zag het niet. Haar ogen rondden de
kleine keuken achter de winkel. Verf bladderde, het granieten
aanrecht miste stukken, de afvoer lekte.
‘We hebben dit samen opgebouwd, Willem’, sprak ze
zacht maar dwingend. Ze hield van hem en ze maakte zich
zorgen om zijn sombere buien, maar ze stoorde zich aan zijn
lethargie. ‘Dit is ons leven. Hier zullen we sterven.’ Haar hand
wreef over een vochtplek in het tafelblad.
Hij sloeg zijn ogen op naar het gebarsten stucwerk. ‘We
hebben het opgebouwd, maar we zijn niet meegegaan met onze
tijd. Klanten willen niet meer wachten op hun beurt. Ze willen
langs schappen lopen en pakken wat ze nodig hebben. Het is de
nieuwe tijd. De onze is voorbij.’
‘Kijk eens om je heen.’ Haar toon werd verwijtend. ‘Zie
jij ruimte voor schappen? Zie jij mensen door deze winkel
lopen?’
Hij keek omdat ze het vroeg. ‘Misschien moeten we
stoppen.’ Het kwam er onbeholpen uit. Hij probeerde zijn
gedachten ordenen, maar ze hoorde er een voorstel in. ‘En dan?
We hebben geen pensioen en jij hebt niet genoeg gespaard om
het uit te houden tot je vijfenzestig bent.’
‘We kunnen de winkel verkopen…’
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Ze onderbrak hem. ‘Geen sprake van. Dit is van ons. Dit
hebben wij opgebouwd. De Heer bepaalt op welke dag we
sterven, maar we kiezen zelf wáár.’
‘Het zal een aardig bedrag opleveren’, probeerde hij nog.
De bel klingelde. Ze stond op en liep naar de winkel.
‘Goedemorgen!’

Hij

hoorde

haar

mevrouw

Van

Bieschbroeck van de laan begroeten. ‘Wat mag het zijn?
Prachtig weer vandaag, vindt u niet? Ik zeg altijd: kou is niet
erg, als er maar een zonnetje bij schijnt. Regen vind ik zo
deprimerend. Dan is het ook zo vroeg donker. Mag het ietsje
meer zijn? Zo, twee en een half ons jong belegen aan een
stukje. Anders nog iets? De Blue Band is in de aanbieding.’
Hij begroef zijn hoofd in zijn knuisten.
‘Meneer Toussaint!’
De koster keek niet op. ‘Niet storen, jongen. Meneer
Toussaint is aan het spelen.’
‘Oom Janus?’
‘Wát nou, jongen. Niet storen. Dat hoor je toch?’
‘Oom Janus, meneer Toussaint vindt computers en
internet toch flauwekul? Hij zou eens moeten komen kijken!’
‘Niet afleiden’, commandeerde de koster. ‘Vertel het je
oom maar. Als het belangrijk is, hoor ik het wel. Pas.’
De jongen droop af. ‘Een meneer Geleijnse zegt dat hij
meneer Toussaint kent.’ Hij zei het terloops, in de deuropening.
‘Van vroeger. Uit de straat.’
‘Carol Geleijnse?’ De koster draaide zijn hoofd en propte
het restant van zijn sigaar in de asbak. ‘Waar ken je die
oplichter van?’
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‘Oplichter?’ protesteerde Jat. ‘Er stond een rekening bij
me open en voor hij vertrok heeft hij beloofd dat hij die snel
zou betalen.’
‘Carol was van de andere partij’, herinnerde Schaarbeek
zich.
‘Hoe kom je dáár nou weer bij?’ Vest wierp zijn armen in
de lucht. ‘Voor jou is iedereen een Turk of een homo!’
‘Een ongetrouwde vent die elke dag een bloemetjeshemd
draagt, is verdacht. Ik vond hem een griezel.’
‘Hij was kleurrijk’, verbeterde Jat. ‘Ik mocht hem wel.
Tot hij zijn winkel verkocht aan de buurtsuper.’
‘In elk geval doet hij jullie de groeten’, vulde Donny de
stilte. De koster legde zijn hoofd in zijn nek en riep de jongen
terug. ‘Ho, wacht eens even, waar heb jij Carol dan gezien?’
‘Op de computer. Ik was aan het surfen en toen kwam ik
hem tegen.’
Jat fronste zijn voorhoofd.
‘Beetje rondstruinen of zo’, zei Pier. ‘Dat is tenminste
wat ik ervan begrijp.’
‘Precies. En toen kwam ik meneer Geleijnse tegen.
Aardige man. Hij was aan het googlen. We raakten aan de praat
en toen vertelde hij dat hij in de straat heeft gewoond en vroeg
of ik meneer Toussaint en meneer Schaarbeek kende.’
‘Zei hij Schaarbeek?’
‘Hij zei een andere naam, maar ik begreep dat hij u
bedoelde.’ De jongen aarzelde. ‘Zoals hij uw hoofd beschreef.’
‘Doe Carol de hartelijke groeten,’ riep de koster, ‘en
herinner hem eraan dat ik nog geld van hem krijg. Wie is?’
‘Carol was een goeie speler’, mijmerde Vest. ‘Jammer
dat hij is verhuisd.’
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‘Met de noorderzon vertrokken zul je bedoelen.’
Schaarbeek spuwde een tabaksblad naar het vloerkleed. ‘Waar
heb je hem eigenlijk gevonden? Op zo’n ontmoetingsplaats
voor wankelmoedige heren?’
‘Koekelen?’ Jat pijnigde zijn hersenen.
‘Geleijnse was een valsspeler’, zei de koster. ‘Een
linkebal. Geen prettige verschijning.’
‘Riep u?’ Fausto was teruggekeerd en wachtte aarzelend
in de deuropening. ‘Als u hem een keer wilt spreken, meneer
Schaarbeek, dan kan dat hoor.’
‘Vraag hem of hij komt kaarten’, zei Vest. ‘We zoeken
een vierde man.’
‘Vraag eerst of hij nog gekleurde overhemden draagt’,
riep de meteropnemer. ‘Dan hoeft het niet.’ Hij boog zich naar
de sigarenboer. ‘Ik kan me niet concentreren met een
andersdenkende aan tafel.’
‘Carol Geleijnse’, mompelde Jat. ‘Carol Geleijnse. Mooie
kruidenierszaak. Jammer dat-ie hem heeft verkocht.’
‘Hij bedoelt jammer dat het een buurtsuper is geworden’,
fluisterde Vest.
De melkman bracht zijn hand naar zijn oor.
‘Jammer dat-ie ’m aan de buurtsuper heeft verkocht’, riep
Vest. Luider. ‘Dat bedoel je.’
‘Aan de buurtsuper, inderdaad. Als Carol niet had
verkocht, had ik mijn zaak nog.’
‘Klets geen onzin’, viel Toussaint uit. ‘Als Carol niet had
verkocht, was hij zelf buurtsuper geworden. Je kan veel van
hem zeggen, maar niet dat hij gek was.’ Hij beklemtoonde het
nog maar eens. ‘Carol was een oplichter, maar bepaald niet
gek.’
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‘Dat niet’, zei Schaarbeek. Hij zocht de wekker op de
schoorsteenmantel. ‘Kwart voor elf. Ik ga op huis aan.’
‘Kwart voor elf?’ Vest draaide zijn pols. ‘Ik heb het tien
over tien! Pier! Loop ik achter?’
‘De wekker loopt iets voor’, zei de doodgraver. ‘Dat is
prettig als ik opsta. Dan heb ik meer tijd dan ik dacht.’
‘Meer tijd dan je dacht’, mompelde Jat. ‘Zo’n wekker wil
ik ook.’
‘Laat meneer Toussaint maar eens zien. Waar is onze
kleurrijke kruidenier?’
De jongen schrok van het onverwacht bezoek. ‘Dan moet
ik hem eerst aanzetten. Ik wist niet dat u wilde kijken.’
‘Wist niet dat ik wilde kijken? Je hebt het me drie keer
gevraagd! Nu wil ik Carol zien.’
De jongen wees op het zwarte scherm. ‘Ik weet niet of ik
die website zo snel kan vinden. Het is een site waar mensen
met elkaar chatten. Misschien is meneer Geleijnse nu niet
online.’ Zijn vingers besprongen het toetsenbord.
‘Niet aan de lijn? Dan kan je hem toch bellen?’
De jongen lachte besmuikt. ‘Nee, meneer Toussaint, het
is geen telefoon. Als meneer Geleijnse zijn computer heeft
uitgezet, ziet hij niet dat ik hem oproep.’
‘Wonderlijk apparaat.’ De koster draaide zich naar Pier.
‘Ik had toch gelijk. Je hebt niks aan zo’n ding. Je kan hem niet
eens opbellen. Bep Leeghwater kon dat wel!’
De mannen verlieten de kamer. ‘Ik kan het toch even
proberen!’ riep de jongen hen na.

Ze was er weer. In de zondagse ochtendmis. Hij zag haar
staan in de Mariakapel. Zonder moeder. Ze had een kaars
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aangestoken voor de Heilige Maagd. Voorzichtig had ze de
holle voet op een vrije pin geplaatst. Ze had twee stappen naar
achteren gedaan, haar handen gevouwen en devoot het hoofd
gebogen.
Hij bekeek haar, maar hield afstand. Ze had haar ogen
neergeslagen. Haar lippen bewogen, maar brachten geen geluid
voort. Ze knikte, opende haar ogen en sloeg een kruis.
‘Ik heb je een tijdje niet gezien’, sprak hij haar aan. ‘Niet
ziek geweest, hoop ik?’
‘Ik niet.’ Haar ogen dwaalden over de kerkvloer rond zijn
schoenen. ‘Ma wel.’
‘Nee toch!’ schrok hij. ‘Wat heeft ze?’
‘De artsen weten het niet. Haar longen piepen en ze hoest
verschrikkelijk. Al een paar weken.’
‘Een longontsteking?’ Te luchtig. Hij besefte het meteen.
Haar ogen werden groot, haar gezicht trok strak. ‘Dan zou ze
koorts hebben. Het is misschien erger.’
‘Erger? Verschrikkelijk. Kan ik iets voor jullie doen?’
Het kostte hem geen moeite warmte in zijn stem te leggen.
‘Misschien kun je vragen of meneer pastoor haar een keer
bezoekt. Om te praten.’
Dat was niet het juiste antwoord.
‘Als je er eens uit wilt, kunnen we misschien naar de
bioscoop.’ Het was zijn laatste fiche. Zijn hand kroop naar het
rode veld. Het was warm in de rokerige ruimte en bijna
sluitingstijd. Hij stond op verlies, het maakte niet meer uit. Hij
plaatste zijn fiche. De kogel ratelde langs de wand van de
cilinder. Hij volgde hem in trance, ronde na ronde na ronde, tot
hij er duizelig van werd. Het balletje stuiterde en nam een duik.
Zijn ogen vonden het cijfer, maar zijn hersens waren er nog
niet.
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‘Ja, dat is goed.’ De croupier jubelde in zijn gezicht. Hij
voelde spetters op zijn wang.
‘Meen je dat?’ Waarom stond de wereld niet stil?
‘Ik zeg toch ja, gekkerd. Als ik het niet had gewild, zou
ik nee zeggen.’

Piers blik bleef hangen bij de barsten in het
keukenplafond.
‘De Amazonedelta’, wees Jat. ‘Er ontstaan dagelijks
nieuwe zijarmen.’
De doodgraver lachte grimmig. ‘Ik snap dat je het maar
zo laat.’ De geur van belegen kaas wasemde uit de poriën van
het pand en smeerde schimmel op zijn stem. ‘Een pizzakoerier.
Echt iets waar de straat op zit te wachten.’
‘Het is de nieuwe tijd, Pier.’ Jat plaatste zijn ellebogen op
de tafel in zijn kleine keuken en slurpte van zijn opgewarmde
melk. ‘Het is gemak. Als je geen zin hebt om te koken, bestel je
pizza.’
‘Dat is waar.’
‘Niet dat ik het zou doen, want het is rommel. Maar er is
vraag naar. De buurtsuper verkoopt ze ook.’
‘Wat bieden ze?’
‘Tachtigduizend.’
‘En je vroeg?’
‘Honderdtien.’
‘Dat is een verschil.’
‘Meer kunnen ze niet betalen.’
‘Zeggen ze.’
‘Zeggen ze.’
De ochtend was zonnig, maar de straalkachel kreeg het
vertrek niet warm. De doodgraver wierp steelse blikken naar de
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deur van de woonkamer. Hij voelde weldadige lucht langs zijn
enkels stromen, maar Jat was het zo gewend. Bezoek ontving
hij aan de keukentafel.
‘Wat zou Tinie zeggen?’ was hij benieuwd. ‘Ze wilde
niet verkopen.’
Pier hield zich bij de feiten. ‘Tinie is dood.’
‘Ze zal toch wel omlaag kijken?’
Pier wist het niet. ‘Ze zal in elk geval niet in de hel
zitten.’
Jat schudde zijn hoofd. ‘Tinie was een goeie vrouw.’
‘Je denkt dat je haar straks tegenkomt’, zei Pier. Zijn
wijsvinger wees naar het plafond.
‘Dat zal toch wel? Ik ben katholiek opgevoed. Ik geloof
in God, in een hemel en een hel. In een Heer die het goeie
beloont en het kwaaie bestraft. Ik vraag me alleen af hoe ik
haar vind. En hoe oud ze zal zijn. Zie ik haar terug als de jonge
meid die ik trouwde of als de zieke vrouw die ik naar het
kerkhof bracht. Dat vraag ik me af.’
‘Dat is een Bijbelse vraag, Jat. Eén Korintiërs vijftien. Er
is een aards lichaam gezaaid, maar er wordt een geestelijk
lichaam opgewekt.’
‘Misschien heeft ze een gemiddelde leeftijd. Is ze vijftig
jaar of zo. Ze zal geen vrolijk jong ding meer zijn.’
‘Vijftig.’ Pier proefde het getal. ‘Zou kunnen. Ik heb er
honderden naar het graf gebracht, maar ze hebben het me nooit
verteld. Ik kijk in de kist, als ik alleen met ze ben, en ik maak
ze toonbaar. Dan ga ik neuriën, om ze op hun gemak te stellen,
maar het blijft altijd stil. Doodstil.’
‘Misschien moet je het daar niet zoeken.’
‘Waar dan, Jat? In de kerk?’
‘In het sokkenpaleis.’ De melkman grijnsde vermoeid.
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‘In je bed, ’s nachts, als je de slaap niet kan vatten?’
‘Het is een goddelijk mysterie, Pier. Het overvalt je. Ik
stapte op een dag de woonkamer binnen en daar stond ze.
Achter de toonbank. Kaas te wegen voor een klant. Drie ons,
hoorde ik haar zeggen. Mag het iets meer zijn? Anders nog
iets? Precies wat ze altijd zei. Alle meubels waren weg. De
melk stond in de vitrine, de kazen lagen op de planken. En er
waren geen klanten. Alleen Tinie. Ze keek me aan en knikte me
toe. Bemoedigend. Zoals zij dat kon. Het was de dag waarop
mijn chemokuur begon. Tinie, zei ik, je bent terug! Er liep een
traan over mijn wang en ze veegde hem weg. Haar hand was
koud en transparant. Hij verdween in mijn hoofd, maar ik
voelde geen pijn. Vanaf die dag was ik niet meer bang.’
‘Dat is mooi.’
‘Ik heb mijn ziekte geaccepteerd en tel de dagen af, want
ik weet dat we dan weer samen zijn.’
‘Jullie hadden een goed huwelijk. Dat wist de hele straat.’
Jats vlakke hand klapte op het tafelblad. ‘De straat wist
niks. Helemaal niks. De straat zat niet aan deze keukentafel als
ik met Tinie sprak. Over kinderen, over uitbreiding, over
reizen.’
‘Dat wilde Tinie niet.’
‘Ik hoefde niet meer naar Rio of het Panamakanaal. Ik
was tevreden met Londen of Parijs. Een weekend naar de
Ardennen, desnoods naar Nunspeet. Maar Tinie hield niet van
reizen en drukte. Ze was een bange vrouw.’
‘Nunspeet is niet druk.’
‘Het werd stil. Sommige mensen maken ruzie en gaan
schreeuwen. Anderen worden stil. Uiteindelijk spraken we er
niet meer over. Niet over reizen, niet over kinderen, niet over
de zaak. Nergens meer over. Het werd een verstandshuwelijk,

163

als je begrijpt wat ik bedoel. We babbelden nog wel hoor. Over
het weer, over televisieprogramma’s, over bestellingen, maar
niet over de dingen die ertoe doen.’
‘Zoals kinderen. Je had ze graag gehad.’
‘Heel graag Pier. Ik heb mezelf altijd als vader gezien.
Van jongs af aan. De één ziet zichzelf als zakenman of als
wereldreiziger, de ander als vader van een gezin.’
‘Je wilde varen.’
‘Schippers komen ook graag thuis.’
‘Dan begrijp ik iets niet. Als je huwelijk niet goed was,
waarom wil je Tinie dan zo graag terugzien?’
Op de verdieping werd een wc doorgetrokken. Een
scooter knetterde door de straat. Het plafond kraakte onder het
gewicht van de bovenbuur.
‘Waarom… De mens is niet gebouwd op eenzaamheid,
Pier. Het was geen gelukkig huwelijk, maar we waren samen.
Als ik thuiskwam was er iemand. Als ik naar de televisie keek,
zat er iemand naast me en als ik wakker werd kon ik iemand
goeiemorgen wensen. Soms zit ik zomaar te grienen. Om alles
wat er niet meer is. Zonder dat ik het wil. Zonder dat ik het kan
stoppen. Het was een slecht huwelijk, maar ze was geen slechte
vrouw. En het was vertrouwd.’
Pier stond op. ‘Als je niet van eenzaamheid houdt, hou je
ook niet van vrijheid. Schopenhauer.’
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20
‘Vest deelt?’
‘Eerst iets vertellen.’ De sigarenboer wipte op zijn stoel.
‘Jullie weten van die zakenlieden die hun kaartje
achterlieten. Toch? Heb ik verteld. Gisteravond waren ze er
weer.’
‘Dezelfde’, zei Toussaint.
‘Dezelfde. Waarom denken jullie dat ze mijn winkel
willen kopen?’
‘Om wiet te verkopen’, zei de koster. ‘Dat wisten we al.’
Vests ogen glommen. ‘Schaarbeek?’
‘Geen idee knul.’
‘Pier?’
‘Zakenlieden, zei je. Dus ze gaan er niet wonen. Een
uitzendbureau?’
De doodgraver draaide zich naar Jat. ‘Dat zie je veel
tegenwoordig. Dat ze een uitzendbureau beginnen voor mensen
die in de kassen werken, buiten de stad.’
‘Turkse bakkers’, zei Jat. ‘Die zie je ook veel. Normale
bakkers niet. Die zie je niet meer. Turkse bakkers wel.’
‘Allemaal mis’, jubelde Vest.
‘Dan zal het wel een buurtsuper zijn’, zei Jat. ‘Daar is
altijd emplooi voor.’
‘Fout, fout, fout! De zakenlieden kwamen namens het
bestuur van een moskee. Ze willen er een gebedsruimte van
maken!’ Hij keek stralend de tafel rond. ‘Een gebedsruimte!
Van mijn winkel.’ Hij drukte een tablet uit de aluminium strip
en spoelde zijn mond met jenever.
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Jat begreep het niet. ‘In jouw winkel? Dan moet je steeds
je handel weghalen. Wat een gedoe!’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Vest bedoelt dat ze zijn
winkel kopen, Jat. Ze gaan niet bidden tussen de sigarendozen.’
‘Toe maar,’ zei Schaarbeek, ‘haal ze maar binnen. Of er
niet genoeg zijn.’
‘Deze mensen betalen’, protesteerde Vest. ‘En een
moskeebestuur betaalt goed, kan ik je vertellen. Daar kun je
geen bezwaar tegen hebben. Ik niet tenminste. Ik ben
zakenman.’
‘Heb je al een prijs afgesproken?’ vroeg Schaarbeek.
‘Ze hebben een bod gedaan. Honderdtienduizend.’
‘En heb je dat geaccepteerd?’ peilde Toussaint.
Vest glunderde. ‘Ik heb niks geaccepteerd. Je bent
zakenman of niet. Ik heb gezegd dat ik erover zal nadenken.’
Hij boog zich naar de koster. ‘Ik laat ze natuurlijk een poosje
zweten.’
‘Natuurlijk.’
‘Honderdtien’, zei Jat.
‘Meer dan jouw pizzaboer’, vulde Pier de stilte.
‘Dertigduizend meer.’
‘Ik kan rekenen!’
Vest was verbaasd. ‘Heb jij ook een bod gehad? Daar heb
je ons niks van verteld!’
‘Waarom zou ik? Dat hoef ik jou toch niet aan je neus te
hangen?’
‘Vest maakt er geen geheim van’, zei Schaarbeek. ‘Jij
wel. Ik wist niet eens dat je pand te koop stond!’
‘Dat staat het ook niet. Ik heb een makelaar gevraagd of
hij kwam babbelen. Voor ik het wist had ik een bod van een
pizzabakker.’
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‘Koerier’, verbeterde Pier. ‘Zo’n dozenschuiver.’
‘Hij moet ze toch eerst bákken!’ Jat was slecht
gehumeurd.
‘Het is een openingsbod?’ veronderstelde Toussaint.
‘Het is een slécht openingsbod. Ik verkoop niks!’
‘Laat Vest met hem praten’, grinnikte Schaarbeek. ‘Vest
is zakenman.’
‘De verkoop gaat níet door!’
‘Rustig maar’, hernam Toussaint het woord. ‘Het is jouw
pand. Wat kan het ons schelen of je het verkoopt.’
‘Jullie waren anders maar wát blij toen ik het vertelde.
Jullie hadden de opbrengst al verbrast!’
‘Nou ja.’ Schaarbeek leegde zijn glas en keek op zijn
klok. ‘Jat is vanavond een beetje obstinaat. Laten we er maar
over ophouden. Vest deelt?’
‘Zalig kerstmis, Baptiste. Het was weer prima in orde.’
Van Wapenveld had zich bij de uitgang geposteerd en deed het
kerkvolk uitgeleide. Zijn wangen gloeiden, zijn ogen waren
klein en waterig, van de wierook en zo. ‘Zalig kerstmis, fijne
dagen.’ Binnen dreunde het orgel en zong het gemengd koor.
And did those feet in ancient time, walk upon England’s
mountains green? And was the holy Lamb of God, on
England’s pleasant pastures seen?
De uitgestoken hand van de sigarenboer overviel hem.
‘Felix? Jij hier? Dat is lang geleden. Zalig kerstmis. En wie is
deze jongeman?’
‘Een kennis van me, meneer pastoor. Uit Tunesië. Hij
wilde een keer de nachtmis bijwonen.’
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‘Heel goed. Heel goed. De Heer verheugt zich over elk
schaap dat zich bij de kudde voegt.’ Hij monsterde de jongen
en forceerde zijn stem. ‘Vond je het mooi?’
Twee angstogen zochten de sigarenboer.
‘Geen zorgen, knul’, stelde Vest hem gerust. ‘Je hoeft
meneer pastoor geen schaap te geven. Dat is een soort…’
‘Een uitdrukking’, hielp Toussaint.
‘Ja,’ was Vest opgelucht, ‘een uitdrukking.’
De jongen trok zijn schouders hoog; zijn ogen bevroren
in vertwijfeling.
‘Een uitdrukking’, probeerde Vest. ‘Zomaar iets zeggen.’
‘Een gezegde.’ De koster hief zijn handen. ‘Wat is daar
nou aan te snappen! Leren ze geen Nederlands voor ze hier
worden toegelaten?’
‘Kom,’ zei Vest, ‘dit is niet op te lossen. We gaan naar
huis.’
Hij nam de jongen bij de schouder en duwde hem de
traptreden af, naar het trottoir. Beneden draaide hij zich naar
Van Wapenveld. ‘Pastoor!’ riep hij. ‘Als hij morgen met een
schaap voor de deur staat: aanpakken en tot Driekoningen in de
kerststal zetten!’ Hoestend zette hij zich in beweging, de
heilige kerstnacht in. De koster volgde hem hoofdschuddend.
De jongen liep mee, het hoofd vol vragen.
‘Vijf over twaalf’, zag Vest op de torenklok. ‘Lekker vlot
misje.’
‘Verdomme!’ vloekte Toussaint. ‘Staat dat kreng wéér
stil! Twee dagen geleden ben ik met een reparateur in de toren
geweest.’
‘De broer van Souf zeker!’ De winkelier schaterde het
uit. ‘En niet zo vloeken, kostertje. Het is kerstmis.’
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‘Ja, zalig kerstmis’, mokte Toussaint. ‘Maar ík kan weer
tweehonderd treden op.’
‘Volgend jaar ben je d’r vanaf. Dan mag de
sokkenkoning naar boven.’
De koster hield stil en keek naar boven. Het was zijn
laatste nachtmis geweest. Hij had het zich niet gerealiseerd.
‘Lamzakken. Hufters.’ Het smoezelige kussen dempte
zijn verwensingen. De nijdige ruk aan de dekens legde zijn
witte kuiten bloot. De wekker op de schoorsteenmantel wees
kwart voor twee, de deurbel treiterde.
Het gebeurde vaker. Grappenmakers, dronken Polen of
verdwaalde zwervers stapten Piers voortuin in en beroerden
zijn elektrische bel. Meestal verdwenen ze geschrokken als ze
de knokige gestalte van de doodgraver voor het raam zagen
verschijnen. Later droomden ze ellendig over geesten in de
nacht.
Morrend draaide hij zich naar zijn andere zij. Als hij
een kwelgeest te pakken kreeg, zou hij zijn gezicht tot moes
slaan. ‘Zo mannetje,’ hoorde hij zichzelf zeggen, ‘wil jij mij
pesten? Prima. Hier! Pak aan!’ Het slachtoffer kromp ineen.
Pier genoot. Hij gaf hem een trap na. En nog een. En nog een.
Tot hij niet meer bewoog en er bloed uit zijn oor sijpelde.
Vloekend ontworstelde hij zich aan het klamme
beddengoed. Op de tast vond hij zijn weg door de onverlichte
gang. In de hal wreef hij slaapresten uit zijn ogen en spierpijn
uit zijn nek.
De buitendeur van Piers vooroorlogse benedenwoning
was van hout. Massief, ondoordringbaar teakhout. Op
ooghoogte was een kijkgat aangebracht, een venster ter grootte
van een gesneden wit. De doodgraver opende het schuifslot en

169

keek in de ogen van een opgewonden man. Zijn hoofd glom in
het licht van de straatlantaarn.
‘Dus je bent thuis!’ De geur van alcohol, zoete parfum en
tabak waaide de vestibule binnen. ‘Je kan kiezen’, schreeuwde
het hoofd. ‘Mijn twee meisjes of mijn honderd piek terug.’
Pier knipperde tegen het licht en kneep zijn pyjamajas
tegen zijn keel. ‘Ik heb geen meisjes en ik heb je honderd piek
niet. Wegwezen, idioot.’
Het opgewonden hoofd maakte geen aanstalten. De man
wurmde zijn arm door het geopende venster en grabbelde in de
richting van Piers keel. ‘Hoor je me niet? Mijn twee meisjes of
mijn honderd piek. Ik wurg je dwars door de deur heen.
Oplichter!’
‘Ik heb geen meisjes en ik heb je honderd piek niet’,
herhaalde Pier. ‘De deur zit op slot, je komt er niet in.
Wegwezen.’
‘Ik kom naar binnen!’
‘Wat is er, oom Janus?’ De jongen had zich slaapdronken
naast de doodgraver opgesteld. ‘Moeilijkheden?’
‘Een opgefokte bruine. Weet jij iets van twee meisjes?’
‘Twee meisjes? Geen idee.’
‘Je staat niet te liegen hè? Ik heb geen zin in ellende
omdat jij meisjes belooft en ze niet levert.’
De arm zocht niet langer. ‘Je hebt mij twee meisjes
beloofd, om mijn verjaardag te vieren. Ik heb je honderd piek
betaald, maar de meisjes zijn niet gekomen.’
‘Zal ik de politie bellen?’ fluisterde Donny.
‘Alsjeblieft niet. Dan lig ik niet voor vieren in bed.’
Het hoofd had het gehoord. ‘Doe maar!’ ontstak het in
woede. ‘Doe maar, dan draai je de bak in. Oplichter!’
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De doodgraver overwoog zijn mogelijkheden. Hij kon
omdraaien en naar bed gaan. De arm zou moedeloos worden en
vertrekken. Maar van slapen zou niets komen. De arm met
geweld verwijderen was niet van gevaar ontbloot. Hij kon de
kracht van de man niet schatten. Hard tegen de arm schoppen
was ook een mogelijkheid. Maar als hij zijn voet zou pakken,
was hij verder van huis.
‘Donny!’
‘Ja?’
‘Pak de lucifers eens.’
De jongen begreep het. Hij sidderde van genot.

De vloeren dreunden, maar de deur gaf geen krimp.
Ergens kraste een raam open en klonken verwensingen. Het
hoofd vloekte en blies de pijn uit zijn geschroeide vingers. Hij
trapte een laatste keer en verliet Piers tuin. De doodgraver
draaide zich naar de jongen. ‘Je weet zeker dat je hem niks hebt
beloofd?’ Hij sloot het venster en controleerde het slot.
‘Ik heb geen meisjes.’
‘Wel honderd piek. Morgen regel je het. Begrepen?’
Terug in bed trok hij de dekens over zich heen. Hij rilde.
De wekker wees drie uur. Zijn witte onderbenen lagen bloot.

Schaarbeek had vaker gewaarschuwd en hij herhaalde het
graag. ‘Er lopen meer gekken buiten dan er opgesloten zitten.’
Toussaint sloot niet uit dat Donny een rol in het voorval had
gespeeld. Hij zag er een nieuwe aanleiding in om de jongen op
straat te zetten. ‘Weet jíj wat hij allemaal met die computer
doet?’
‘Was dat de bel?’
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Schaarbeek schoof zijn stoel terug. ‘Ik loop even met je
mee.’
Alcohol, zoete parfum en tabak. Het glimmende hoofd
was niet alleen. Zijn metgezel was kleiner en zou Ali, Achmed
of Mo heten. Hij danste op muziek die niemand horen kon en
voerde een schijngevecht met een onzichtbare vijand.
‘Jij weer?’ zei Pier. ‘Ik heb je toch gezegd dat ik geen
meisjes heb?’
Het hoofd knikte naar zijn metgezel. ‘Dit is Ismail, mijn
getuige.’ Hij was kalmer dan de nacht ervoor. ‘Ismail is boos.
Heel boos.’
‘Als-ie maar van mijn deur afblijft.’
‘Ismail is kickbokser.’ Hij zei het achteloos, voor het
maximale effect. ‘Ik ben Aziz. Je kent me wel. Ik ben rustig.
Rustig man. Als ik krijg wat jij belooft.’
‘Ik beloof jou niks.’ Piers vertrouwen in de deur was
ongeschonden.
‘Oké, oké, oké’, reageerde het hoofd. ‘Niet meer praten
over meisjes. Ik geld terug, wij vrienden.’
‘Laat mij maar even.’
Het ging snel. Sneller dan Pier kon handelen. Sneller
waarschijnlijk dan Pier kon denken.
‘Wil je opsodemieteren, bruine oplichter!’ Schaarbeek
had de doodgraver opzij geduwd, de deur geopend en zich in
vechthouding tegenover

de

bezoekers

in

de

voortuin

geposteerd. Het was een koddig tafereel en niet zonder gevaar,
maar Aziz schrok. ‘Mensen oplichten is het enige wat jullie
kunnen’, hoorde Pier de meteropnemer krijsen. Hij was buiten
zinnen. ‘Er zijn hier geen meisjes en we hebben jullie geld niet.
Vullis! Ga terug naar je apenland. Jullie verzieken de straat! En
nou wegwezen of ik bel het leger!’
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Schaarbeek had geen imposant voorkomen, maar een
mysterieuze kracht had bezit genomen van zijn lijf. Voor een
ogenblik althans. De mannen zagen geen gepensioneerde
meteropnemer. Ze zagen Nemesis de meedogenloze godin van
de gerechtigde wraak, verkleed als kalende man in een slecht
zittende broek. Ze zagen de oerkracht, en deinsden terug.
‘Oké, oké, rustig’, suste Aziz. ‘Is goed, man, is goed.’
Zijn handen bewogen ritmisch, als een baldadige peuter die zijn
speelgoedpiano beroert zonder het spel meester te zijn. Buiten
de gevarenzone van de voortuin draaide hij zich om. Zijn
vinger priemde in de richting van Piers hoofd, dat ingekaderd
in het venster de schermutselingen had gevolgd. ‘Ik
terugkomen man!’ schreeuwde hij. ‘Ik terugkomen als zieke
homo weg is. Jij dóód man!’
Terug in het halletje kreeg de meteropnemer zijn trillende
lijf niet onder controle.
‘Jij durft’, zei Pier
‘Hoorde je dat?’ klappertandde Schaarbeek. ‘Hij noemde
me homo! Je zou hem godverdomme op zijn bek slaan!’
‘Applausje voor Mohammed Ali’, zei Pier, terug in de
kamer. ‘Schaarbeek heeft ze verjaagd.’ De koster hief zijn glas
en liet een boer. ‘Hulde!’ zei hij.
Vests gezicht betrok. ‘Je moet ze niet provoceren. Straks
staan ze met tien man voor de deur.’
‘Laat ze maar komen!’ zei Schaarbeek. ‘Hij noemde me
homo.’ Zijn stem reed over een kasseiweg.
De sigarenboer bewoog zijn schriele schouders. ‘Mij
noemen ze zo vaak van alles. Kleine, kale, schele, rooie, mietje,
dunne. Op den duur went het. Iemand homo noemen is toch
niet zo erg?’
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‘Iemand homo noemen kán gewoon niet. Ik had allebei
zijn poten moeten breken.’
‘Allebei nog wel’, mompelde Toussaint.
‘Dan ben je nog schuldig ook’, waarschuwde Vest. ‘Dan
komt de politie en mag je uitleggen waarom je het hebt gedaan.
Dan kom je niet weg met het verhaal dat hij je homo noemde.’
‘Precies’, zei Toussaint. ‘Dan ga je de bak in en kunnen
we helemaal niet meer kaarten. Heb je dan je zin!?’
‘Homo’s zijn vaak blije mensen’, vertelde Jat zijn
kaarten. ‘Verder zijn ze normaal.’
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Zijn arm was naar haar nek gekropen en ze had het
toegestaan. Hij had haar parfum geïnhaleerd en zich gelukzalig
laten terugzakken in het zachte kussen van de bioscoopstoel.
De vertoonde beelden waren aan hem voorbijgegaan.
‘Mooie film’, loog hij. De stoep voor de cinema was
vochtig van een milde regenbui. De atmosfeer was fris, de
avond veelbelovend. ‘Zullen we nog iets drinken?’ Het werd
een tafel aan het raam van een uitgestorven café.
‘Koffie of iets sterkers?’
Ze lustte witte wijn. ‘Droge, alstublieft.’
Hij had trek in bier. ‘Voor mij een rode wijn.’
‘Vertel eens,’ begon ze, ‘hoe wordt een jongeman
koster?’ Het was een neutrale opening. Het gesprek kon alle
kanten op.
‘Het zit in de familie’, sprak hij naar waarheid. ‘Vader
was het, grootvader was het, en nu ben ik het.’
‘Was het een jongensdroom?’ Die vraag was al pikanter.
Zat er een veroordeling van zijn keuze in, moest hij al leugens
gaan verzinnen? Vertellen dat hij als zwemmer naar de
Olympische Spelen had willen gaan, maar de wens van zijn
vader had gerespecteerd? Was hij dan een vaderminnend kind
of een zacht ei zonder eigen wil?
‘Koster?’ zei hij. ‘Niet echt een droom. Maar het is
dienstbaar werk. Dichtbij God. En na zo veel generaties
kosteren mag ik aannemen dat ik er voor in de wieg ben
gelegd.’
Hij plaatste duim en wijsvinger om de steel van het glas
en draaide de voet in cirkels. Ze stoorde zich aan het krassen op
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de houten tafel, maar ze zei nog niets. ‘Ik vind dat ieder mens
een droom moet hebben.’ Haar blik verliet het café. ‘Kiezen
wat je het liefst zou willen en proberen dat te realiseren. Wil je
daarmee stoppen?’
Ze liep over een verre markt. De zon brandde op haar
witte hoed. Een besneeuwde bergtop ging schuil achter flarden
mist. Ze kon de slaap niet vatten door het nachtelijk
verkeerslawaai. ‘Maar ik begrijp het als mensen voor zekerheid
kiezen. Dat is ook wat waard.’ Het klonk niet gemeend. Ze nam
een slok. Langs de stoep stopte een auto. Een man en een
vrouw stapten uit en zwaaiden de vertrekkende bestuurder na.
‘Wat is jouw droom dan?’
‘Ik wil reizen.’ De perronchef blies op zijn fluit. De trein
kwam stotterend in beweging. Ze propte haar koffer in het
bagagerek. De stewardess vroeg of ze iets wilde drinken. ‘De
wereld

zien.

Andere

steden,

andere

mensen,

mooie

landschappen, vreemde culturen. Je leeft maar één keer. Het
zou wel triest zijn als ik op mijn sterfbed moet vaststellen dat ik
alleen deze saaie stad heb gezien.’
Zijn mond trok samen van de eerste slok. Ze zag het.
‘Als ik had mogen zwemmen was ik in andere landen
gekomen. Ik was jeugdkampioen en werd geselecteerd. Maar ik
mocht niet van mijn vader.’
‘Niet lekker?’
‘Even wennen.’
‘Goeie wijn is lekker vanaf de eerste slok.’
Hij schraapte zijn keel en keek door het raam. De straat
was leeg. De stad was saai.
‘Vaders…’ zei ze.
‘Als koster ben je gebonden aan de parochie. Maar ik wil
natuurlijk ook wat van de wereld zien.’
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Hij had haar aandacht terug.
‘Wat dan?’
‘Duitsland zeker niet! Na alles wat er is gebeurd.’ Hij
deed zijn best afkeurend te kijken. ‘Parijs misschien. Italië.’
‘Ik wil naar Amerika’, onderbrak ze hem. ‘New York is
geweldig. Ma heeft me foto’s laten zien. Of Indië. Zo
mysterieus. Gelukkig ben ik jong. Zij was al op leeftijd toen ze
ging reizen. Ze stond er alleen voor.’
‘Interessante plaatsen. Later misschien, als ik geld
genoeg heb. En tijd.’ Het klonk mat. Ze wisten het allebei. Het
waren de woorden van een man die nooit een voet in New York
of Batavia zou zetten.
Ze zag de tijd en schrok. ‘Het was leuk, maar ik wil naar
ma. Misschien heeft ze me nodig.’
‘Natuurlijk.’ Hij voelde spijt en opluchting. ‘Wat spreken
we af? Doen we dit nog een keer?’
Ze was al opgestaan. ‘We zien wel. Ik moet afwachten
hoe het met haar gaat. Dat is nu het belangrijkste.’
‘Vanzelfsprekend.’ Ze hoorde hem niet. Zwijgend liepen
ze naar de bushalte. De straten waren opgedroogd. Bij het
uitstappen gaf hij haar een hand. Ze trok hem naar zich toe en
zoende hem op zijn wang. ‘Dank je wel. Het was fijn om er
even uit te zijn.’ Zijn ogen volgden haar over de stoep. De
lange jas verborg haar kuiten.

Moeder wachtte hem op aan de eettafel en onderbrak haar
spel patience. ‘Zo,’ keek ze op de klok, ‘een vroegertje.’ Het
klonk als een verwijt. ‘Was het leuk?’
‘Ging wel. Het is nog pril hè? Er zijn meer meisjes dan er
vissen zwemmen in de zee. Ik ga slapen.’
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‘Zo,’ zei ze, ‘een man van de wereld. Kleine jongens
worden groot.’ Ze keek hem vertederd na. ‘Haal even een
lappie over je gezicht. Er zit iets roods op je wang.’
‘Het is weer een volle pagina.’
‘Vest, mag die krant weg? Dan kunnen we beginnen.’
‘Twaalf

advertenties,

Baptiste.

Jacobus

de

Geer,

weduwnaar van Gerdina Holthuis geboren Luttikhoven. Geerte
de Bruijn. Komt me bekend voor. Johannes Daalmeijer,
achtenzeventig. Onze lieve oom Henk is dood, neven en
nichten Overgaag. Veel te jong van ons heengegaan, Antonius
den Dungen, drieënzestig. Je wordt er beroerd van.’
‘Leg die krant nou eens weg’, herhaalde Toussaint. ‘We
komen hier niet om overlijdensberichten te lezen. Dat kan
thuis.’
‘Thuis? Wie heeft er thuis nog een krant?’ vroeg
Schaarbeek. ‘Elk jaar duurder en allemaal sores. In de
wijkkrant staat alles wat een mens moet weten.’
‘Vest verkóópt kranten. Hij kan de hele dag kranten
lezen. Alle kranten. Van voor tot achter. Inclusief de
overlijdensberichten.’
‘Rare hobby.’
‘Ik zeg niet dat het zijn hobby is. Ik zeg alleen dat hij de
hele dag kranten kán lezen. Hoor je? Kán lezen. Er is dus geen
noodzaak om dat hier te doen. Hier komen we om te kaarten.’
Vest vouwde de pagina’s dicht en smeet het dagblad naar
het theemeubel. ‘Jullie waren laat, dus ik las even de krant.
Kennelijk is dat een ernstig vergrijp.’
‘Moet je dat nuffige toontje horen’, mokte de koster.
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Er was onweer voorspeld. Ze slofte naar de voorkamer en
scharnierde het raam open; zwoele zomerlucht omspoelde haar
hoofd. Ze plaatste haar handen op de vensterbank en keek de
straat in, open voor een indruk.
Donkere mannen bogen hun bovenlichaam in de
motorruimte van een zwarte auto. Het was bewolkt, maar ze
zag een horloge blinken. Ze stelde zich de auto voor als een
monster en de motorruimte als zijn bek. Met één hap zou het
mannen kunnen opslokken. Eén voor één. Hap! Weg. Hap!
Weg. Dan konden ze je niet meer aanspreken in stille
portieken, vet lachen, vieze woorden spreken en je betasten. Ze
had binnenpret om haar fantasie. Schandalig dat die autoradio
zo hard stond. Ze leunde naar voren. Twee gekleurde mannen
waren in het portiek met elkaar in gesprek. Ze droegen lange
zwarte jassen en hadden leren petten op hun hoofd. Een van
hen bedekte zijn ogen met een donkere bril. Raar, dacht ze. De
zon heeft vandaag geen moment geschenen. De mannen
spraken luid. Ze leken te bekvechten, maar soms lachten ze. De
man met de donkere bril schoot een brandende peuk in de
voortuin van Van Arendonk. De ander spuwde op de stoep.
Haar oog viel op Baptiste Toussaint, de koster van de
katholieke kerk. Nauwgezet draaide hij de sloten van zijn
voordeur dicht. Aan zijn linkerarm bungelde een tas. Die gaat
boodschappen doen, sprak ze in zichzelf. In dat eeuwige
blauwe pak van hem. Arme man. Altijd maar alleen, sinds…
Aan het eind van de straat raapte hij iets op, zag ze. Een
groot stuk van iets. Hij tilde het moeiteloos op, met één hand,
en draaide het rond. Piepschuim! Nu zag ze het. Zeker van de
vuilniswagen gewaaid. Hij keek zoekend om zich heen en
legde het stuk terug op de stoep. Die man weet natuurlijk ook
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niet wat hij ermee aan moet. Vroeger lag die rommel niet op
straat.
Bert zou nu wel thuiskomen. Hij was met de bus naar de
winkels gegaan om een nieuwe pyjama te kopen. Ze was
benieuwd waarmee hij thuiskwam.
Er knetterde een scooter door de straat met twee
schreeuwende jongens. Ze verstond er niets van, behalve het
woord kanker. Het ging haar door merg en been. Wat was het
toch een nare straat geworden, dacht ze. Je zult die
afschuwelijke ziekte maar hébben.
Opeens zag ze hem. Hij liep langzaam, maar rechtop.
Sommige mannen van zijn leeftijd kwamen de deur niet meer
uit. Ze waren bang. Bang om te vallen, zeiden ze. Maar ze wist
beter. Hij was niet bang. Hij deed de boodschappen en had zijn
wekelijkse kaartavond. Dat was fijn. Zo had ze één avond in de
week de televisie voor zichzelf. Helemaal voor zichzelf. En tijd
om Greet te bellen.
De jongens op de scooter stopten. Ze hielden hem
staande. Ze schreeuwden tegen hem, zag ze. Ze staken hun
middelvinger op en een van de jongens gaf hem een duw. Hij
viel tegen een tuinhek en hield zich met moeite staande. Wat
een rotknullen. Ze voelde woede in zich opkomen en riep, zo
hard ze kon. ‘Willen jullie daarmee ophouden!’
Haar stem droeg niet ver genoeg. De jongens hoorden
haar niet en hij al helemaal niet. Uiteindelijk vertrokken ze.
Een van de jongens balde zijn vuist en schreeuwde nog iets. Ze
scheurden weg, vlak langs hem heen, zodat het leek of ze hem
wilden aanrijden. Trillend van angst en woede begaf ze zich
naar de voordeur.
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Hij zag er geschrokken uit. Ze inspecteerde hem van zijn
gezicht tot aan zijn schoenen. ‘Kom gauw binnen. Heb je niks?
Ik heb het allemaal gezien. Wil je dat ik de politie bel?’
‘Eén vraag tegelijk, ja’, snauwde hij. ‘Het ís dat ik die tas
in mijn hand had, anders had ik zijn poten gebroken. Allebei!’
‘Wat waren dat voor jongens? Wilden ze je pyjama
stelen?’
Ze schrok van zijn blik. ‘Mijn pyjama stelen? In wat voor
wereld leef jij? Kom eens mee de straat op! Die jongens slaan
je hersens in voor de lól! Mijn pyjama stelen! Ze drágen niet
eens een pyjama!’
‘Sorry’, antwoordde ze bedeesd. ‘Dat wist ik niet, van die
pyjama. Maar je weet waarom ik niet de straat op ga.’
De deur van de woonkamer sloeg hard in het slot.
‘Verdorie,’ schoot het door haar heen, ‘nu kan ik er wéér
niet over beginnen.’
‘Schaarbeek is er nog niet?’ De kaarten ratelden in zijn
hand. ‘Ik zou weleens willen beginnen.’
‘Misschien komt-ie niet’, zei Pier. ‘Hij is lastiggevallen
door opgeschoten bruinen. Lies belde.’
‘Dit is een kaartavond. Eén keer per week hebben we een
kaartavond. Maar wat is het nut van een kaartavond als er niet
gekaart wordt?’
‘De schrik zal in zijn benen zitten. Maar ik heb het
voorspeld hè!’ Vests vinger priemde naar de koster. ‘Je moet ze
niet provoceren.’
‘Waren het diezelfde knullen?’ vroeg Toussaint.
Pier dacht van wel. ‘Maar Schaarbeek wist het niet zeker.
Ze lijken allemaal op elkaar, zei hij.’
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‘Het is niet jouw schuld’, sprak Vest. ‘Jij hebt ze niet
geprovoceerd.’
‘Schaarbeek nam het voor me op.’
‘Schaarbeek heeft ze geprovoceerd.’
‘Vind je dat een mooi woord of zo!’ viel Toussaint uit.
‘Met je provoceren.’
‘Ik heb een nieuw bod.’
‘We hebben het over Schaarbeek, Jat. Probeer eens bij
het onderwerp te blijven. Schaarbeek is in elkaar geslagen door
twee gekleurden’, zei Toussaint.
‘Omdat hij ze geprovoceerd heeft, maar dat mag ik niet
zeggen van kardinaal Toussaint.’ Vest boog naar voren en
herhaalde het luid en articulerend. Ge-pro-vo-ceerd!’
‘Vijfennegentigduizend’, zei Jat. ‘Vijftien meer.’
‘Mooi bedrag’, vond Pier.
‘Vijftien minder dan je hebben wilt en vijftien minder
dan ik krijg’, zei Vest. ‘Even volhouden, Jat.’
‘Ik voel me uitstekend’, reageerde de melkman. ‘Soms
lijkt het of de kanker uit mijn lijf verdwenen is.’
‘In je droom’, fluisterde Toussaint, net te hard.
‘Nou!’ riep Vest hem tot de orde. ‘Niet spotten met ka.’
‘Zou Schaarbeek helemaal niet komen?’ informeerde
Toussaint bezorgd. ‘Of zei hij dat het later zou worden?’
‘Lies zei dat hij het nog niet wist.’
De koster stopte zijn kaarten weg, leegde zijn glas en
stond op. ‘Dan komt-ie niet. Zo gaat het elke keer. Het heeft
gewoon geen zin om een kaartavond af te spreken. Dan is de
één er niet, dan is de ander ziek. Altijd wat.’
‘Vind je het thuis gezelliger?’ vroeg Vest. ‘Wat ga je dan
doen? Televisiekijken? Naar bed? Heeft geen zin, kostertje, je
moet er toch drie keer uit om te pissen.’
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‘Wat gaat jou dat aan!? Ik verheug me op een avond
spelen.’ Hij zette zijn knokkels op het tafelkleed, als een
getergde zilverrug. ‘Als er dan niet wordt gekaart, heb ik de
pest in.’
‘Voor vijfennegentig verkoop ik niet.’ Jat pulkte
opgehoopt vuil vanonder zijn nagels. ‘Hij zal over de brug
moeten komen.’
‘Gelijk heb je’, zei Vest.
‘Wat zeg je?’
‘Dat je gelijk hebt. Dan maakt-ie zijn pizza’s maar wat
duurder. Wij eten die rotzooi toch niet.’
‘Dat weet ik niet’, zei Pier.
Jat bracht een hand naar zijn oor.
‘Ik zeg dat ik het niet weet. Ik heb niet elke avond zin om
te koken.’
‘Moeilijk hè, bij het onderwerp blijven?’ klonk het vanuit
de gang. Het huis trilde na van de dichtgeslagen deur. Vest
schudde zijn hoofd. ‘Als hij niet kan kaarten, is Koster niet te
genieten. Wat een man. Weten jullie dat ik Louise vandaag heb
gezien? Met de zoon van die NSB’er? Ze kochten een paar
tijdschriffies en een pakkie filtersigaretten. Voor haar, denk ik.
Ik had het Koster willen vertellen, maar de sfeer was er niet
naar. En nu is hij weg.’
‘Waarom zou je het hem willen vertellen?’ vroeg Pier.
‘Oud worden is een gesel’, bromde Jat.
‘Ik heb het over de zoon van die NSB’er. Begin toch niet
steeds over iets anders.’
‘Ik vergeet echt niet alles. Sommige dingen onthoud ik.’
‘Zoals?’ vroeg Pier.
‘Wat!?’
‘Wat onthoud je dan?’
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‘Onthouden is niet belangrijk. Ziek worden en doodgaan
ook niet. Dat hoort erbij. Maar dat niemand je meer bij je naam
noemt…’
‘Waar gaat dit over!’ riep Vest vertwijfeld. ‘Wij noemen
je altijd Jat!’
‘Precies! Nou zeg je het! Jullie noemen me Jat. Anderen
noemen me ouwe. Of opa. Terwijl ze me helemaal niet kennen.
Mijn vader noemde me Willem. Tinie noemde me Willem.
Maar die zijn dood. Als ik bij de groenteboer sta, zeggen ze:
laat die ouwe meneer maar even. Als ik aan de beurt ben, is het:
zeg het maar opa. Laatst stond ik in de bus. Zegt zo’n jonge
knul: ga maar zitten, ooltijmer. Ooltijmer! Terwijl ik Willem
heet!’
‘Moeten wij je Willem noemen?’ Pier hield van
praktische oplossingen.
‘Dat bedoelt Jat niet’, zei Vest. ‘Jat is verdrietig omdat er
niemand meer is met wie hij over vroeger kan praten. Over de
boerderij, over de winkel. Is dat het, Jat?’
‘Ben jij psycholoog!?’ viel de melkboer uit. ‘Ik zeg alleen
dat niemand mij meer Willem noemt.’
‘O, ik hou mijn mond wel weer. Misschien is het beter als
ik op huis aan ga. Net als Koster. Dan kunnen jullie gezellig
nog wat kletsen. Hè? Willem? Janus? Maar noem mij dan
voortaan Felix. Zo heet ik namelijk. Felix. Dat achterlijke
gedoe met die bijnamen!’ Hij griste zijn sigarendoos van tafel
en haalde een vinger door zijn kelk. Hij verliet de kamer zonder
groeten.
‘Zitten we dan, Willem’, zei Pier. ‘Op de kaartavond.’
De wekker tikte. Een scooter knetterde tegen de gevels.
‘Was dat de bel?’
‘Telefoon, Jat.’
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‘Uitvaartonderneming Van Arendonk. Mijn oprechte
deelneming… O, dag Vest. Nog een keer. Rustig nou. Alles. Ja
ja. Ik begrijp het. Alles. Ik kom naar je toe.’
‘Ik weet dat jullie het niet kwaad bedoelen…’
‘Ogenblikje, Jat. Vest is overvallen. Ik ga naar hem toe.’
‘Nou zeg je het wéér!’

Hij trof hem op een kruk naast de toonbank. Zijn handen
op zijn knieën. In zijn mond stak een filtersigaret; de tuit as zou
weldra verpulveren op de grond. Een man in zuurstokkleuren
wikkelde stroken om zijn hoofd. ‘Ambulance’ zeiden de letters
op zijn rug. Verspreid over de vloer lagen sigarendozen en
sloffen sigaretten. De kassala leunde tegen een kartonnen
reclamezuil.

Pier

wreef

de

ontzetting

uit

zijn

ogen.

‘Allemachtig! Het is wel goed raak deze keer.’
De verpleger had geen mededogen. ‘Ik geef u een
spuitje’, zei hij, zoals hij thuis vertelde dat hij de vuilnisbak
ging legen. ‘Dan zakt de pijn misschien.’ Tussen pijn en
misschien pauzeerde hij.
Pier zakte door zijn knieën. ‘Wat hebben ze met je
gedaan, Felix?’ Het klonk oprecht. De sigarenboer schudde zijn
hoofd. ‘Geen idee, Janus. Ik kwam binnen en het licht ging uit.
Ik weet niet hoe lang ik hier heb gelegen, maar ik kwam bij met
barstende koppijn.’
‘Arm ontbloten.’
‘Je belde een kwartier nadat je bij ons was vertrokken. Je
zal een paar minuten buiten westen zijn geweest.’
‘Een paar minuten op jouw wekker, zeker.’ Zijn gezicht
vertrok.
Vier jongens stapten de winkel binnen en verdwenen
joelend in de nacht, ieder met een doos sigaren. ‘De buurt leeft
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met je mee’, wees Pier. Hij stond op om de winkeldeur te
sluiten.
‘Zo, dat is niet zachtzinnig gegaan’, zag hij. Zijn hand
haakte achter een splinter in de sponning. ‘Ik hoop dat je goed
verzekerd bent.’
De verpleger was een routinier. ‘Dat is materiële schade.
Meneer hier is er goed vanaf gekomen. Ik heb ze ook met
gillende sirene naar het ziekenhuis gereden. En soms hoefde
dat niet meer. Dan zette ik hem alleen aan als het stoplicht op
rood stond.’ Zorgvuldig rangschikte hij zijn instrumenten en
sloot zijn tas.
‘Moet Donny helpen opruimen?’
‘Donny?’
‘Fausto. Coppi. Weet ík wat voor namen jullie die knul
geven.’
‘Dat zou fijn zijn, Pier. Misschien helpt Souf ook mee.’
‘Souf? Waar is hij eigenlijk? Ik dacht dat jullie bevriend
waren.’
‘Geen idee, Pier. Ik ben zijn vader niet.’
‘En dan, als alles opgeruimd is? Gewoon weer verder?’
Hij voelde mededogen, tot zijn verbazing.
‘Dat moet je me nu niet vragen. Ik heb hoofdpijn, ik ben
lamgeslagen en ik weet dat ik vannacht geen oog dicht zal
doen.’
‘Wat kan er gebeuren als je de zaak sluit? Je hebt een
mooi bod. Je werkt hele dagen en je verdient geen cent.
Waarom zou je de boel niet dichtgooien?’
‘Ik weet het niet, Pier. Ik ben nu niet helder. Morgen
moeten we opruimen, ik moet de verzekering bellen, ik moet
een nieuwe deur bestellen en om negen uur staan de klanten
voor de deur.’
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‘Het is een zelfbedieningszaak geworden.’ Zijn hand
zwaaide lamlendig naar de deur. ‘En voor het afrekenen hebben
ze je ook niet nodig.’
‘Kleretuig!’
De doodgraver liet zijn ogen door de ruimte gaan, langs
de opengebroken kassa, het achtergelaten muntgeld, de
kapotgeslagen vitrine, de chaos op de vloer, de gebroken
winkelier en de tulband op zijn hoofd.
‘Er hangt een beklemmende deken van cynisme om mijn
schouders, Vest, en ik ben bang dat ik hem niet meer kwijtraak.
Alsof het kwaad me in een houdgreep heeft en niet loslaat. Het
heeft gewonnen.’
De sigarenboer betastte zijn ingezwachtelde hoofd en
knikte.
‘Laat ze d’r verdomme een gebedsruimte van maken’,
vloekte de doodgraver. ‘Laat ze bidden en vergeving vragen
voor hun zonden. Misschien is hun god ze genadig.’
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‘Baptiste, ik kwam dat meisje tegen. Je verkering, zal ik
maar zeggen.’ Ze riep het lachend, vanuit de gang.
‘Doe niet zo gek, ma. Ik ben één keer met haar naar de
bios geweest.’ Heet bloed overstroomde zijn nek.
‘O sorry, ik dacht dat het serieuzer was.’ Ze betrad de
huiskamer, zette haar boodschappentas op tafel en ontdeed zich
van haar jas. ‘Jammer. Ik rekende me al rijk. Leuke
schoondochter hoor. En je vader is blij dat ze van de laan
komt.’
Hij kreeg spijt. Was hij maar op de pastorie gebleven.
Van Wapenveld zeurde niet over blauwtjes in de liefde. Hij had
Louise niet meer gezien na het bioscoopbezoek en hij had er
vrede mee. Ze was te hoog gegrepen, met haar ambities en haar
reislust.
‘Ze had jullie uitje heel leuk gevonden, vertelde ze me, en
ze vroeg zich af waarom je niks meer van je had laten horen.’
De middagzon verlichtte het stof dat loom door de kamer
zweefde. Hij had het werk in de kerk verlaten voor een dubbele
boterham met kaas. De leesmap lag opengeslagen naast zijn
bord.
‘Als ze het zo leuk vond,’ antwoordde hij met volle
mond, ‘had ze ook zelf contact kunnen opnemen.’ Het klonk
stoer, zoals mannen moeten klinken. Hij propte de laatste halve
boterham naar binnen en verliet de kamer.
‘Ach lieverd, als je naar de keuken loopt, wil je dan je
bordje meenemen?’ Hij kon het hebben. Vandaag kon hij het
hebben. Op de fiets naar de kerk neuriede hij het Credo.
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‘Jullie kunnen niet naar de wc’, waarschuwde Pier.
‘Dimitar is de stortbak aan het vervangen.’
‘Dimitar?’
‘Mijn nieuwe buurman. Uit Bulgarije.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Nieuwe buurman?’
‘Stond vanmiddag voor de deur om te vragen of ik
lekkage had. Hij had een leiding verkeerd aangesloten.’
‘En?’
‘Natuurlijk had ik lekkage. Het leek wel een tropische
moesson.’
‘Een moesson is een wind en is altijd tropisch’,
corrigeerde Jat. ‘Je hebt een natte en een droge moesson.’ De
melkman had Engeland en China niet gezien, maar de Bosatlas
gelezen.
‘Zo, we hebben een weerman aan tafel’, zei Schaarbeek.
‘Willem de weerman. Het gaat erom dat het lekte, Jat.’
‘En nou krijg je een nieuwe stortbak’, bleef Toussaint bij
de feiten.
‘Hij was al een tijd kapot. Nooit gemerkt? Dimitar wil
hem repareren, als genoegdoening.’
‘Een plas trek je niet door’, zei Jat. ‘Zonde van het water.

De man in de deuropening was compact gebouwd. Hij
had geen nek en de wind had vrij spel in zijn begroeide oksels.
Hij knikte de kaartspelers Oost-Europees toe.
‘Dit is Dimitar’, zei Pier. ‘Dimitar komt uit Bulgarije.’
‘Sofía!’
‘Dimitar maakt de stortbak.’
‘Shjtortbak?’ Dimitar was op zijn hoede.
‘Pas maar op’, waarschuwde Toussaint. ‘Misschien is
stortbak een Bulgaarse verwensing.’
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‘Shjtortbak

kaputt.’

Dimitar

veranderde

in

het

Vrijheidsbeeld van New York; het defecte onderdeel stak als
zijn toorts in de lucht.
‘Ich reparieren. Morgen.’ Hij sprak een punt achter elk
woord.
‘Hij komt hem morgen repareren’, vertaalde Schaarbeek.
Dimitar zag een vakgenoot in de meteropnemer en toonde
hem zijn hand. ‘Schau mal, Freund. Zerbrochen.’
‘Ja ja, gooi maar in mijn pet. Maar zolang je werkt voor
je geld, breek je tenminste niet in.’
‘Breek?’ Het gelaat van de loodgieter ontspande. Hij
miste zijn Zagorka, zijn moeder en haar Kiufteta, maar er had
zich een zielsverwant aangediend. Schaarbeeks uitleg ging aan
hem voorbij, maar de term breek had een bel geluid. Iemand in
het kille Nederland begreep hem. Iemand uit zijn eigen
vakgebied maar liefst. ‘Zerbrochen’, zei hij nog maar eens.
‘Breek.’ Twee smeltende Balkanogen lachten de meteropnemer
toe. ‘Morgen reparieren’, herhaalde hij. ‘Ich Klempner. Janoesh
Freund. Du Freund.’
De koster verschoof zijn stoel. ‘Gefeliciteerd Bert, met je
nieuwe Bulgaarse vriend. Pas je op je portemonnee?’
‘Wil je wat drinken?’ inviteerde Pier de loodgieter. ‘Bier?
Wijn? Schnapps?’
‘Wodka’, besliste Dimitar. ‘Wodka gut!’
‘Daar komen we dus niet meer vanaf.’ De koster
raadpleegde zijn horloge en verzamelde zijn kaarten. ‘Nog twee
glazen en onze vrienden dansen de Sirtaki.’
‘Sirtaki is Grieks’, corrigeerde Jat. ‘Niet Hongaars.’
‘De verkoop gaat door.’ De klap had lang nagedreund.
De winkel was opgeruimd, de vernielde deur vervangen, maar
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in zijn hoofd was het onrustig gebleven. Meer dan eens dacht
hij ze te herkennen, de jongens die er met zijn handel vandoor
waren gegaan. Ze hadden brutaal teruggekeken en kwaadaardig
gelachen. Hij werd bang om over straat te gaan.
‘Honderdtwaalfduizendvijfhonderd.’
‘Mooie prijs voor een gebedsruimte.’ Het verbaasde hem,
maar Pier had sympathie voor de winkelier opgevat.
‘Verstandig dat je het doorzet.’
‘De droom van mijn vader, Pier. Vernield door een paar
bruine schoften.’
Jat keek ervan op. ‘Zijn ze gepakt?’
‘Doe effe gewoon’, zei Schaarbeek. ‘Die worden nooit
gepakt. Dat weet je net zo goed als ik. Maar je snapt toch wel
dat het bruinen waren? Wie anders zou een hardwerkende
sigarenboer overvallen?’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Een frisse blonde knul?’
‘Wat ga je nu doen, Vest?’ vroeg Pier.
Hij schokschouderde. ‘Ik moet ergens wonen, hè?
Misschien de seniorenflat.’
‘Het sterfhuis van je vader’, herinnerde Jat zich.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Als Pier die coureur eruit
schopt, heeft hij een kamer vrij voor iemand die de huur
betaalt.’
‘Hou eens op. Ik moet geen huurder meer. Ik kan niet
eens mijn cliënten ontvangen.’
‘Was dat de bel?’ De mannen zwegen. In de gang
klonken

opgewonden

stemmen.

‘Dimitar’,

kwam

Pier

rapporteren. ‘Voor de stortbak.’

Vanuit het toilet klonken loodgietergeluiden. De Bulgaar
zong er een hartverscheurend lied bij.
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‘Heeft Smirnoff het goeie onderdeel gevonden?’ was
Schaarbeek benieuwd. ‘Het is dat ik steeds moet pissen, maar
als ik een keer een grote moet, heb ik een probleem.’
‘Wat dacht je van mij? Ik schuif mijn derrie al twee
weken met karton naar het riool’, zei Pier.
Jat knikte goedkeurend. ‘Dat scheelt water.’
De deur zwaaide open. Het gezicht van de loodgieter
stond zorgelijk.
‘Freund!’ liep hij op Schaarbeek toe. ‘Schau mal.’ In zijn
hand lag het defecte onderdeel. ‘Nicht gut’, wees hij op het
plastic.
‘Ja, dat wisten we dus al.’ Schaarbeek monsterde de
loodgieter en sprak met stemverheffing. ‘Das haben wir
gewusst!’
De Bulgaar keek beteuterd naar zijn hand. ‘Nicht gut’,
mompelde hij. ‘Ich reparieren. Morgen. Ich guter Klempner.
Sie Freunde.’ Zijn gezicht kreeg kleur, zijn ogen straalden.
‘Gute Freunde. Jetzt trinken!’
‘Kein wodka’, zei Vest. ‘Nur junge klare. Auch
Feuerwasser.’
‘Feuerwasser?’ De loodgieter zocht Schaarbeek. De
ontreddering stond in zijn ogen.
‘Izze gut.’ De meteropnemer knikte geruststellend en
nam een slok. ‘Izze gut.’ De ontspanning was terug. ‘Freunde’,
keek hij de tafel rond. ‘Feuerwasser gut. Whisky gut. Bier gut.
Wein gut.’
‘Ja ja,’ temperde Toussaint het enthousiasme, ‘de ganze
slijterij is gut, maar du moes reparieren. Nicht drinken!’ Om
zijn woorden kracht bij te zetten wees hij op zijn volle glas en
schudde ferm het hoofd. ‘Nicht gut!’ Hij overwoog zichzelf een
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tik op de vingers te geven, maar zag bijtijds het gevaar van
overacting.
‘Ich guter Klempner’, sprak Dimitar gepassioneerd. ‘Ich
reparieren. Morgen.’ Zijn hand omklemde een opgeblazen
biceps. De mannen moesten begrijpen dat hij voor geen kleintje
vervaard was.
‘Dat zullen we nog wel een poosje horen’, bromde de
koster. ‘Zolang er drank in de fles zit, wordt er weinig
gerepareerd. Haal maar extra karton voor het transport naar het
riool, Pier. Ik zal me thuis ontlasten voor ik naar mijn
kaartavond kom.’
Dimitar lachte mee, maar hield de teugels strak. ‘Fles’,
had hij verstaan. ‘Flesch gut. Morgen reparieren.’
‘Wat ben je lekker vroeg’, fleemde ze. ‘Zullen we nog
even televisie kijken? Met een glaasje?’
‘Nou nog?’ Hij zocht de tijd. ‘Ik heb genoeg gedronken.
Ik wil mijn bed in.’
‘Jammer’, zei ze. ‘Ik zou het gezellig vinden. Iets fris?’
Hij haatte het als ze zo deed. Hij voelde het koude
lemmet. Als hij zich bewoog sneed het staal in zijn keel.
‘Vanavond? Ik ben zes avonden per week thuis. En
uitgerekend als ik moe van mijn kaartavond kom, wil je
televisiekijken. Waarom?’
Ze zou het hem willen vertellen. Hoe ze Greet had gebeld
en gezellig met haar had bijgekletst. Hoe ze er weer over
gesproken hadden, maar dat hun dochter koppig bleef. Ze
moest het hem vertellen. Misschien begreep hij het, misschien
werd hij kwaad, maar het zwijgen moest doorbroken worden.
Hoe oud was hij inmiddels? Het kon elk moment gebeurd zijn.
Dan zou hij sterven met een wrok en Greet zou haar hele leven
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gepijnigd worden door schuld en spijt. En zijzelf zou haar
dochter graag weer eens thuis ontvangen. Ze hadden één
dochter en ze slaagden er niet in een normale band met haar op
te bouwen. En dat allemaal…
‘Hoe ging het kaarten?’ probeerde ze.
Hij begreep het niet. ‘Wat is er aan de hand? Wat
interesseert jou opeens mijn kaartavond? De pot van Pier doet
het niet en Koster had de pest in omdat we niet konden
kaarten.’
‘En Jat?’
‘Jat raakt de weg kwijt. Hij volgt de gesprekken niet meer
en is bezig met zijn eigen sores.’
‘Jat is stervende.’
‘Maar daar heeft hij het niet over. O ja, die krankzinnige
Smirnoff was er weer. Kost Pier liters jenever en gerepareerd
wordt er niks. Goed dat Koster hem eens de waarheid zei.’
‘En Vest?’
‘Vest heeft zijn winkel verkocht. Dat heb ik je verteld.
Sinds de laatste overval durft hij niet meer. Hij staat bibberend
achter zijn toonbank.’
‘Vreselijk. Komt er een andere sigarenboer?’
‘Dat denk ik niet. De mensen roken niet meer. Dankzij
onze fijne overheid. Vest heeft het over een gebedsruimte. Er
zullen dus meer criminelen naar de straat komen.’
‘Getsie. Het gaat er niet op vooruit.’
‘Dat zeg ik de jongens ook. De straat wordt bruin, zwart,
geel, Russisch en Roemeens. Van mij mogen ze er een bom op
gooien.’
‘Dan valt-ie ook op ons.’
‘Nou én? Van mij mag het. We vinden wel een andere
plek. En als het fout loopt, heb ik er ook vrede mee. Dit is toch
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geen leven, Lies? Jij durft de straat niet op, ik heb de schrik in
mijn benen en van onze lieve dochter horen we niks meer. Van
mij mag het afgelopen zijn.’
Ze protesteerde bedeesd. ‘Ik heb er nog wel schik in. Er
zijn mooie televisieprogramma’s en als we de ramen openen,
kunnen we de hele straat zien. Bovendien…’
Ze aarzelde. De telefoongesprekken met Greet hielden
haar op de been. Niet de televisie, niet het zicht op de straat.
Maar ze durfde niet. Hij was weer zo opstandig. Hij zou kwaad
worden. Of verdrietig. Dat wilde ze hem niet aandoen.
Daarvoor hadden ze te veel meegemaakt.
Haar Margriet sloeg open op de receptenpagina.
Aardbeienbavarois, zag ze. Een zomers dessert voor vier
personen. Ze bladerde verder, naar de puzzelpagina. Ze was er
vanmiddag aan begonnen, maar ze kwam niet verder. ‘Inwoner
van een land, van wie ten minste één ouder in het buitenland is
geboren’, sprak ze peinzend. ‘Tien letters.’
‘Crimineel!’ klonk het vanuit de slaapkamer.
‘Crimineel?’ Ze telde zachtjes voor zich uit. ‘Dat zijn
maar negen letters…’
‘Nog een glaasje, Toussaint?’
‘Daar zeg ik geen nee tegen, meneer pastoor. Ik ben te
voet.’
Zo hadden ze vaker gezeten. Aan de hoge tafel, in de
pastorie. Om de dag door te nemen. Om over de kerk te praten.
De bloemen voor de Paasmis, het onderhoud, de lekkages, de
tegenvallende opbrengst van de collectes. Nu was het anders.
‘De kogel is door de kerk, Baptiste’, sprak Van
Wapenveld gedragen. ‘Nog zes maanden, dan zijn we dakloos.’
‘De sloopkogel is door de kerk.’
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‘Er zal niet veel van overblijven. Alle banken gaan eruit,
het orgel, het altaar, de kruiswegstaties…’
‘Kruis weg, alles weg.’
De pastoor walste zijn Eucharistiale doux-rouge. ‘Ze
zullen maanden aan het slopen zijn en daarna begint de bouw.
Tweeëndertig appartementen. Wie zou er in ’s hemelsnaam
willen wonen?’
‘In het huis van God? Tsja… Dan liever het
sokkenparadijs.’
De muren van het kerkgebouw dempten het geluid van de
torenklok. Vier uur. Van Wapenveld bracht zijn glas op
ooghoogte. ‘Het is de nieuwe afgod.’
‘Sokken?’
‘Materialisme, Baptiste, materialisme. De mensen willen
kopen. Kopen, kopen, kopen. Auto’s, radio’s, horloges en
vakanties.’
‘En sokken.’
‘Als ze maar kunnen kopen. Het liefst de hele dag en bij
voorkeur elke dag. Zelfs de Dag des Heren is niet meer heilig.
De mensen denken gelukkig te worden met de spullen die ze
kopen en ze zijn ongelukkig in het baantje dat ze moeten
hebben om te kunnen kopen. Wrang als je erover nadenkt, vind
je niet?’
De koster knikte. Zijn ogen rondden de ruimte. Ze zou
onherkenbaar veranderen. Of verdwijnen. Voor het eerst viel
hem de gedateerde inrichting op. De houten lambrisering. De
zware boekenkast en het eikenhouten dressoir. De Turken uit
de straat waren blij met elke driezitsbank, maar voor de
inventaris van de pastorie zouden ze geen belangstelling
hebben. De hanglamp met de varkensleren kap zou sneuvelen.
Zijn oog viel op de standaard met de paarse kazuifel. Van

196

Wapenveld droeg hem sinds de sluiting van de kerk was
aangekondigd. Hij zondigde tegen de regels van de liturgie,
maar de bisschop liet hem begaan. Het was zijn eerste en
laatste daad van verzet.
‘Heren van het goeie leven’, begroette Vest de mannen.
‘Woensdag alweer.’
‘Net als vorige week.’ Schaarbeek keek er niet voor op.
‘We waren nog nooit zo oud als vandaag’, zei Jat.
‘Sterven is het enige wat we nog te doen hebben. Heb ik jullie
verteld dat ik ga verkopen?’ Enthousiasme en nieuwsgierigheid
vulden de kamer. ‘Jat!’ riep de meteropnemer, ‘wat vertel je me
nou!? Aan wie, wanneer?’ Pier ging verzitten. ‘Dus de
pizzakoerier heeft het begrepen.’
‘Hoeveel?’ vroeg Vest.
‘Eerst deze ronde afmaken’, eiste Toussaint. ‘We komen
één avond bij elkaar om te kaarten. Laten we dan ook kaarten.’
‘Gefeliciteerd’, zei Schaarbeek. ‘Toch nog plotseling.’
Van de pizzabakker had Jat niets meer gehoord, vertelde
hij, maar de makelaar had gebeld. ‘Bodrum Sun Beach had
belangstelling.’
‘Bodrum Sun Beach?’
‘Zo’n winkel waar je onder tl-buizen kan liggen’, had Jat
begrepen. ‘Om te verbranden. Net als op het strand.’
‘Of er niet genoeg bruinen zijn’, reageerde Schaarbeek.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Bodrum Sun Beach. In jouw
pand.’ Jat knikte. ‘Voor honderdvijftien.’
Vest keek bedrukt. ‘Dat is geen kattenpis.’
‘Meer dan jij kreeg’, zei Schaarbeek.
De sigarenboer schoof onrustig over zijn zitting. ‘Het
klinkt mooi, maar de koop is natuurlijk nog niet rond.’
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‘We gaan morgen naar de notaris’, zei Jat. ‘Voor het
koopcontract. Dan is het rond. Ik heb het bod geaccepteerd.’
‘Zo’, zei Vest. ‘Zo.’
‘Mooi Willem.’ Pier tilde zijn glas boven zijn hoofd en
knikte de melkman krachtig toe. ‘Je hebt het hem geflikt.’
‘Tja, als ze met een mooi bod komen’, pruilde Vest. ‘Jat
hoeft er niks voor te doen.’
‘Op Bodrum Sun Beach’, proostte Pier.
‘Zal een aardige stroomrekening worden’, voorzag
Toussaint. ‘Ik hoop dat mijn stoppen niet doorslaan.’
‘Waar ga je wonen, Willem?’ veerde Pier op. ‘Je moet
nog even.’
‘Da’s het mooie. Ik mag er tot aan mijn dood blijven
wonen. Ze gaan pas verbouwen als ik in mijn kist lig.’
‘Mooi’, zei Toussaint. ‘Goed nieuws. Zullen we
doorgaan?’
‘Eerst zien, dan geloven’, mokte de sigarenboer.
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23
Hij had zo’n meisje gekend. In de straat. Ze woonde
tegenover hem, op het portiek. Ze heette Karin. Of Katja. Of
Saskia. Iets met een k. Iets kattigs. Haar precieze naam was hij
kwijt, maar de herinnering was gebleven. Kinderen waren ze,
niet eens pubers. In zijn jongenskamer hunkerde hij naar kusjes
en wandelingen in het park. Maar ze zette hem voor schut,
dreef de spot met zijn te korte broek en verkeerd geknipte haar.
Tot de dag waarop ze verhuisde naar een andere straat. Ze was
op hem toegelopen en had hem gekust. Op zijn wang.
‘Ik zal je missen’, had ze gezegd. ‘We hadden haast
verkering.’ Ze was naar huis gelopen en had zich omgedraaid,
voor ze verdween in het portiek. In zijn herinnering had hij een
traan over haar wang zien lopen. De volgende dag was ze weg.
Vertrokken met onbekende bestemming. Het verlaten huis
staarde hem met gordijnloze vensters aan.

In de ingewanden van de woning rammelde een bel, maar
de oproep werd niet beantwoord. Hij drukte een tweede keer en
luisterde ingespannen. De stilte was intens. Dat was het dan,
berustte hij. Het signaal dat hij moest respecteren.
‘Dag Baptiste.’ Ze stond achter hem, met twee gevulde
boodschappentassen. Hij schrok van haar bleke gezicht. ‘Kom
je voor Louise?’ Ze deed haar best uitnodigend te klinken.
‘Dag mevrouw’, schutterde hij. ‘Ik eh… kom eigenlijk
voor u. Ik ben benieuwd hoe het met u gaat.’ Een leugen en ze
wist het. ‘Met mij?’ Ze was een slecht actrice. ‘Dank je. Wat
attent van je. Het gaat beter dan het is geweest. De artsen
konden niks vinden en dachten dat ik zou sterven aan een
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onbekende ziekte, maar je ziet…’ Ze spreidde haar armen en
bleef een ogenblik staan. Een vermoeide vrouw met een
bungelende tas aan elke hand. ‘Kom even binnen’, zei ze. Hij
nam de boodschappen van haar over en volgde haar de trap op.
‘Ga lekker zitten. Ik ruim de boel even in. Thee?’
De inrichting was armoediger dan hij had verwacht. In de
servieskast ontbrak een ruit, verf bladderde, het vloerkleed
vertoonde rafels.
Een gebloemd laken bedekte de leunstoel waarin ze had
plaatsgenomen. Ze roerde haar thee en keek de jonge koster
uitnodigend aan. Ze was mooi gebleven. Mooi en chique. Haar
wangen waren gerimpeld, haar halflange haar was grijs en
breekbaar, maar niet oud, zoals dat van zijn moeder. In haar
ogen zag hij verdriet, maar ook mededogen, liefde en wijsheid.
Ze was oma, moeder en minnares.
‘Hoe gaat het met je? Ik hoorde van Louise dat jullie een
leuke avond hebben gehad.’
De theelepel trilde op zijn schotel. ‘Dat hadden we zeker.
We zagen een leuke film en daarna gingen we nog iets drinken.
In de stad.’
‘Mooi. Dat lijkt me iets om te herhalen. Hebben jullie al
nieuwe plannen?’
De thee bezeerde zijn tong. Ze zag het. ‘Wacht even tot
het afgekoeld is’, sprak ze bezorgd.
‘Dat hangt van Louise af. Zij moet er zin in hebben.’
Ze lachte meisjesachtig. ‘Wat vind je van haar?’
De klok op de schoorsteenmantel schonk hem vijf slagen
bedenktijd. ‘Ik vind haar leuk, maar ik weet niet of het
wederzijds is.’
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‘Leuk…’ Ze proefde de kwalificatie. ‘Je moet begrijpen
dat Louise het niet gemakkelijk heeft gehad. Haar jeugd was
anders dan die van jou… Door die rotoorlog.’
‘Scheisskrieg!’ hoorde hij Hitler krijsen. ‘Die heb ik ook
meegemaakt. Een slechte tijd, ook voor mij.’
Haar blik verliet de ruimte. ‘Een slechte tijd… Dat geloof
ik, al waren jullie kinderen. Maar toch denk ik dat het voor jou
niet zo’n verwarrende tijd was als voor Louise. Het is geen
wedstrijd in ellende, maar haar vader…’
‘Is haar vader…?’ Hij schoof naar de rand van zijn
zitting. ‘Er is iets gebeurd. Iets vervelends. Iets heel vervelends.
Laten we het daar op houden. Maar weet dat Louise er onder
lijdt. Erg onder lijdt.’
‘Soms begrijp ik vrouwen niet’, zei hij kinderlijk. ‘Ik
weet niet wat ze van mij vindt en ze heeft me nooit iets verteld
over haar vader. Dat maakt het ingewikkeld.’
‘En daar houden mannen niet van.’ Ze lachte droevig.
‘Mannen hebben het gevoelsleven van een garnaal, zei mijn
moeder al, en die kon het weten. In wezen zijn mannen
Neanderthalers gebleven die problemen oplossen met hun
vuisten. Ze vinden het moeilijk om te praten en zich te
verplaatsen in een ander.’ Ze nam een nieuwe slok. ‘Toch denk
ik dat jij het zult begrijpen. Te zijner tijd. Je bent een
schrandere jongeman en je voelt dingen aan. Maar geef haar
tijd, laat haar ruimte. Die heeft ze nodig.’
Hij dankte voor de thee en verliet het pand. Het was een
koude, grijze dag en er stond een harde wind. Hij zette zijn
kraag op en stapte stevig door. ‘Waarom doen vrouwen zo
ingewikkeld? Als je iets wilt vertellen, vertel het dan gewoon.’
Maar God, wat zou hij de man willen zijn op wie Louise kon
steunen.
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‘Druk?’
‘Rustig weekje, Vest. Eén van achtenzestig en een van
tweeënzeventig. Jouw leeftijd zo’n beetje.’
De sigarenboer rolde zijn schouders en inspecteerde de
tuindeur. ‘Het is hier fris. ‘Gaan jullie nog stemmen?’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Politiek’, zei hij. ‘Ik vond
het mijn plicht om te stemmen op de katholieke partij, maar ik
weet het niet meer. De problemen van de straat lossen we d’r
niet mee op.’
‘Ze luisteren niet naar het volk.’ De wijkkrant had het
geschreven, Schaarbeek had het gelezen.
‘Was dat de bel?’ Piers stoel kraakte.
‘Pas op’, riep Schaarbeek hem na. ‘Eerst door het ruitje
kijken.’
Brommende

mannenstemmen

naderden

de

kamer.

‘Vriend Smirnoff’, hoorde Toussaint. ‘Let op mijn woorden:
het onderdeel past niet. Zet het vuurwater maar klaar.’
‘Hallo Freunde!’ De loodgieter perste zijn hoofd tussen
de sponning en de kamerdeur die Pier op een kier had geopend.
‘Dimitar reparieren!’ De mannen hoorden er een dreigement in.
‘Mooi zo’, zei Toussaint. ‘Laat je door ons niet afleiden.’
Hoofdschuddend liep de Bulgaar op Schaarbeek toe en
toonde hem zijn hand. ‘Nicht zu fassen. Schau mal’, wees hij.
‘Unglaublich.’ Hij keek er zorgelijk bij.
Toussaint sloot zijn ogen en zuchtte. ‘Past niet?’
‘Dat is een onderdeel van een wasmachine!’ Jat had
vanuit zijn stoel een blik op de kunststof klomp geworpen en
gevonnist. ‘Dat heeft niks met een stortbak te maken.’
‘Waschmaschine?’ Dimitar bestudeerde zijn vangst en
verzonk in gepeins. De mannen zagen hem lijden.
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‘Om op je vraag terug te komen,’ zei Toussaint, ‘ik ben
telkens gaan stemmen en dit is het resultaat.’ De Bulgaar legde
een hand in zijn nek en aaide zijn stugge stekelhaar, tegen de
vleug in. ‘Du hast recht!’ Geëmotioneerd richtte hij zich tot Jat.
‘Du Freund! Du hast recht!’ De koster draaide zijn ogen naar
het plafond. ‘Wéér een vriend. Pier, bel de slijter.’
‘Hij krijgt geen druppel meer tot mijn pot is gerepareerd’,
sprak de doodgraver ferm.
‘Hij moet de kluit niet belazeren. Dit is een inlaatventiel’,
zei Jat. ‘Volgens mij van een Miele. Die heb ik vaak genoeg
gerepareerd, voor Tinie.’ Hij stak het onderdeel triomfantelijk
in de lucht. ‘Had dat eerder gezegd,’ kniesde Pier, ‘dat had me
een hoop ellende bespaard.’
‘En wodka’, zei Toussaint.
Dimitars hoofd draaide naar de koster. Hij glunderde.
‘Zullen we gaan zitten, mensen?’ Een dwingende
mannenstem kraakte uit de geluidsinstallatie ‘Dan hoeft het
geen nachtwerk te worden.’ De zaal naast de kerk vulde zich
met parochianen. Als pinguïns op de Zuidpool schuifelden ze
over de vloer van de recreatiezaal tot bij de lange tafel en de
gebutste koffieketel. Hun bevende handen vulden een kop tot
de hete drank over tafel en op hun schoenen vloeide. Dralend
zochten ze een plek in de rijen klapstoelen.
‘Wij hebben geen haast!’ Een jolige man met geruite pet
keek glunderend om zich heen. ‘Jullie willen veranderen, van
ons hoeft het niet!’
‘Zo. De toon is gezet’, fluisterde Toussaint tot de
doodgraver. ‘Mag ik op de hoek zitten? Misschien heeft Van
Wapenveld me nodig.’
‘Heeft iedereen koffie? Dan kunnen we beginnen.’
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De man achter de microfoon stelde zich voor als Louis
Schothorst van de gemeentelijke dienst Herinrichting. ‘Een
aantal van u kent mij misschien nog van een vorige sessie’,
opende hij. De zaal roezemoesde.
‘Naast

mij

zit

Carola

Beugelsdijk,

coördinator

Wijkvernieuwing. Ook haar kent u misschien.’ De vrouw pakte
een map van de tafel en kleurde rood. ‘Aan mijn rechterzijde
ziet u een andere bekende: uw pastoor, eerwaarde Van
Wapenveld.’ Er klonk een weifelend applaus, dat wegstierf
toen de priester bezwerende gebaren maakte. ‘Naast meneer
pastoor zitten Charlotte van Diepenveen van de Dienst
Communicatie en Ruud van Versseveld van de Dienst
Financiën van het bisdom. U weet waarvoor we hier zitten. Ik
stel voor dat we Ruud het woord geven.’
Servies rammelde, mannen hoestten. Een vroeg kalende
man met magere nek en scheef geknoopte stropdas stond op en
rangschikte de papieren in zijn hand. ‘Mevrouw Beugelsdijk,
heren’, las hij, terwijl hij lang en nadrukkelijk in de richting
van de coördinator Wijkvernieuwing keek. ‘Mijn naam is Ruud
van Versseveld en ik ben penningmeester van het bisdom. Ik
ben, zeg maar, de financiële man van de bisschop.’
Zijn woorden maakten vooralsnog niets los.
‘Het zal u niet ontgaan zijn’, vervolgde hij, ‘dat uw kerk
de laatste tijd minder goed bezocht wordt en, zeg maar, lege
plekken vertoont.’
‘Is dat zo? Dat is me dan niet opgevallen!’ riep de geruite
pet. Hij keek stralend in het rond en werd beloond met een lach
die door de rijen golfde.
‘Dan komt u misschien al een poosje niet meer in de
kerk’, pareerde de boekhouder, maar hij had geen aanleg voor
vertier. Hij stuiterde zijn papieren op het tafelblad en kuchte.
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‘Laat ik verder gaan. Een kerk heeft parochianen nodig om te
kunnen voortbestaan. Parochianen die regelmatig de kerk
bezoeken en bereid zijn hun steentje bij te dragen.’
Toussaint stootte zijn buurman aan. ‘Van Wapenveld
slaapt.’
‘Ik heb, zeg maar, de boeken van uw parochie een keer
bekeken en dat is geen plaatje waar ik, zeg, vrolijk van word.
Afgelopen jaar liep het tekort van uw parochie op tot meer dan
een ton.’
Hij pauzeerde voor het effect. De pet floot tussen zijn
tanden.

Twee

hoofden

draaiden

zich

om

en

riepen

onverstaanbare grappen, tot hilariteit in de achterste rijen.
Van Versseveld rekte zijn betoog met een opsomming
van cijfers en benodigde werkzaamheden en zag geen andere
oplossing: ‘Het is onontkoombaar dat, zeg maar, ons bisdom
uw mooie, om niet te zeggen prachtige kerk, binnenkort moet
sluiten. Dat wil zeggen voor, zeg, het doel waarvoor de kerk
ooit is gebouwd.’
‘Zegt u daarmee dat de kerk, zeg maar, dicht gaat?’ riep
de pet uitgelaten. De zaal schaterde, ambtenaar Schothorst
schaafde zijn knokkels op de houten tafel en Van Wapenveld
ontwaakte met een schok.
‘Als u goed naar mijn woorden hebt geluisterd’, hakkelde
de penningmeester, ‘is dat, zeg maar, precies wat ik u heb
verteld.’
‘Zeg dan maar niks meer!’ joelde de pet.
‘Er zijn vast vragen!’ Schothorst speurde vorsend door de
zaal. ‘Ik heb een vraag.’ Pier stond op en sloot zijn colbert.
‘Waar moeten we straks heen voor de zondagsmis?’
‘Goeie vraag!’ loog de ambtenaar. ‘Meneer pastoor?’
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Van Wapenveld maakte ruimte in zijn collaar en zocht de
vraagsteller. ‘De mensen zullen naar de Paulus moeten lopen,
Janus. Er zit niks anders op.’
‘Een frisse zondagochtendwandeling’, sprak de financiële
man opgeruimd. ‘Een kwartiertje lopen naar de mis, dat is toch
geen ramp?’ Hij onderschatte zijn gehoor.
‘Er is niks mis met lopen naar de mis,’ gierde de pet,
‘maar wij zijn geen atleten. Maak er maar drie kwartier van!’
‘Zeker niet’, protesteerde Van Versseveld. ‘Ik heb het op
de kaart bekeken en het is maximaal, zeg, twintig minuten.’
‘Daarnet zei u een kwartier!’ riep een man die
voortdurend in gesprek was met zichzelf en fanatiek nee
schudde.
‘Ik dacht daarbij aan, zeg, de gemiddelde parochiaan’,
verdedigde Van Versseveld zich. ‘Ik geef graag toe dat een, zeg
maar, oudere er wat langer over doet.’ Zijn ogen zochten steun
achter de tafel. Een heer in kostuum en choker met paisley
motieven stond op en riep overtuigend ‘een half uur!’ Hij
hernam zijn plaats en fluisterde tot zijn buurman: ‘Ik heb het
nagemeten’.
‘Dan heb jij zeker de marathon gelopen’, jubelde de pet.
Een dankbaar lachen was zijn deel.
Pier was blijven staan. ‘En wat doe ik met mijn cliënten?’
‘Uw cliënten?’ Van Versseveld dook voorover en zocht
oogcontact met Schothorst, de pastoor, communicatieadviseur
Van Diepenveen en mevrouw Beugelsdijk van de gemeente.
‘Van Arendonk is begrafenisondernemer’, hielp Van
Wapenveld. ‘Hij moet ergens heen met zijn overledenen.’ Zijn
hand veegde de as van zijn sigaar van tafel.
‘Ik heb, zeg maar, geen kerkhof gezien.’ Van Versseveld
spreidde zijn armen en keek de doodgraver niet-begrijpend aan.
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‘Er wonen katholieken in deze parochie,’ legde Pier uit,
‘die prijs stellen op een uitvaartmis. Waar kan ik heen voor een
uitvaartmis? Dat is mijn vraag.’
De penningmeester zocht nieuwe steun achter de tafel.
Schothorst haalde zijn schouders op, Beugelsdijk doorzocht
haar

map,

Van

Wapenveld

reinigde

zijn

bril

en

communicatieadviseuse Van Diepenveen stak haar vinger op,
maar schudde geschrokken nee toen Van Versseveld haar
toeknikte.
‘Daar is toch wel over nagedacht, mag ik hopen?’ riep
Pier. Hij deed zijn best verontwaardigd te klinken.
‘Ongetwijfeld’, blufte Schothorst. ‘Het bisdom heeft alle
opties bekeken en u zult zeker antwoord krijgen op uw
legitieme vraag. Zijn er andere vragen? Zo niet, dan…’
‘Dat antwoord wil ik dan wel graag nú hebben!’ drong
Pier aan. Hij kreeg plezier in zijn rol van querulant.
‘Van Versseveld?’ blafte Schothorst.
De man van de financiën schrok. ‘Het bisdom is uiteraard
bereid om, zeg maar, in overleg te treden met het bestuur van
de Paulus’, sprak hij zalvend. Hij pakte een zakdoek uit zijn
broekzak en depte zijn voorhoofd. Het resultaat verontrustte
hem.
‘Meer vragen?’ Schothorst raadpleegde zijn horloge en
tuurde dreigend over de hoofden.
‘Ja, hier.’
‘Gaat uw gang, meneer…’
‘Mijn naam is Toussaint. Ik ben de koster van de kerk. Ik
volgde mijn vader op in deze functie. Wij hebben hier, zeg
maar, (hij keek guitig om, de zaal lachte besmuikt, de pet
schaterde het uit) heel wat schoenzolen versleten. Wat ík me
afvraag is: heeft het bisdom ook aan mij gedacht? Krijg ik
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ontslag? Moet ik gaan werken in de Paulus? Verwacht u van
mij dat ik huismeester word in het appartementencomplex?
Moet ik sokken gaan verkopen? Ik ben vanavond gekomen om
antwoorden te krijgen, maar ik heb er niet één gehoord.’
De zaal werd rumoerig. Iemand klapte, maar stopte toen
bijval uitbleef.
‘Goed gesproken’, fluisterde Pier.
Schothorst verhief zijn stem. ‘Ik stel voor,’ riep hij, ‘dat
we

een

koffiepauze

inlassen

en

daarna

deze

vraag

beantwoorden. Er zijn waarschijnlijk mensen onder u die
gebruik willen maken van het afwateringssysteem. Met het
stijgen der jaren doet de blaas structureel een indringender
beroep op ons.’ De parochianen stonden er niet voor open.
Schuifelend verzamelden ze zich bij de koffieketel.
‘Terechte vraag, Baptiste.’ Handenwrijvend meldde Van
Wapenveld zich bij zijn koster. ‘Ik heb de degens gekruisigd
met de bisschop en in een brief om duidelijkheid gevraagd. Ik
heb er nog geen antwoord op gekregen. Aan de andere kant: je
bent natuurlijk al een paar jaar met pensioen, dus ontslag is niet
aan de orde. Had je overigens de verwarming niet aan moeten
doen? Het is hier fris.’
‘Niet aan de orde?’ zei Toussaint. ‘U hebt me gevraagd
om door te werken na mijn pensioen. Ik was een goedkope
arbeidskracht!’
De pastoor pakte hem bij de arm. ‘Herinner het zoals je
wilt, Baptiste, maar ik voel me niet verantwoordelijk. Als de
kerk moet sluiten staan we op straat. Wij allebei.’
‘Wat een hufter! Hij heeft me gesmeekt om te blijven,
want er was geen geld voor een nieuwe koster. Een fooi heeft
hij me betaald. En nu dit. De degens gekruisigd… Ik heb er
geen goed woord voor over, Janus.’
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De doodgraver geeuwde. ‘Weleens gehoord van een
Jezuïetenstreek? Kom, we gaan. Thuis is de koffie beter.’
‘Wat een hufter!’
‘De wereld bestaat uit twee soorten mensen, Baptiste. Je
hebt hufters en goedwillenden. De goedwillenden zijn in de
meerderheid, maar de hufters hebben het voor het zeggen.’
‘Ik dacht dat Jat nog maar een paar maanden te leven had.
Dat is alles wat ik zeg!’ De stemming was geprikkeld. Vest had
vastgesteld dat de melkman nog elke week aanschoof aan de
speeltafel en Schaarbeek had teleurstelling bespeurd. ‘Valt het
je tegen of zo?’ had hij gezegd.
Vest had zich verdedigd. ‘De dokters zeiden dat hij nog
een paar maanden te leven had en inmiddels is het meer dan
een jaar! Wat is zo’n voorspelling dan waard?’
‘Het lijkt wel of je het jammer vindt!’
De koster had zijn lippen getuit. ‘Ik heb het jullie gezegd.
Riek van mijn portiek is genezen. Die dingen gebeuren.’
‘Mag ik mijn zin even afmaken!’ had Schaarbeek geëist.
‘Het lijkt wel of hij het jammer vindt.’
‘Wat was er niet af aan die zin?’ had de koster gevraagd,
en de meteropnemer had bokkig gezwegen. Vest had de stilte
gevuld. ‘Jat zou doodgaan. Dat was zeker. Hij kon niet
genezen.’
Toussaint had het uitgelegd. ‘Mensen hebben dat soms.
Ze horen dat een vriend gaat sterven en komen in verzet. Na
een poosje accepteren ze zijn dood en raken in de war als het te
lang gaat duren. Mensen weten zich geen raad met Gods
wonderlijke wegen.’
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‘Is Jat een vriend van Vest?’ had Schaarbeek gevraagd.
En de sigarenboer was driftig geworden. ‘Wat doet dát er nou
toe!? Daar gaat het verhaal van Koster niet over.’
‘Ik hoorde het hem toch duidelijk zeggen’, had
Schaarbeek volgehouden. ‘Een vriend die gaat sterven, zei
Koster. Nietwaar Baptiste?’
‘Stil!’ had de koster gemaand. ‘Daar is hij!’
‘Dus die juffrouw zegt: waarover wilt u een afspraak
maken met de dokter? Ik zeg: ik ben een oude man, dat vertel
ik persoonlijk tegen de dokter, niet tegen een jongedame aan de
telefoon. Weet je wat ze zegt?’
‘Geen idee, Jat,’ zei Pier.
‘Jat heeft aambeien’, viel de koster in het gesprek.
‘Wat zeg je, kaarsenventer?’
‘Dat je aambeien hebt. Heb ik ook. Een man bespreekt
dat met zijn arts, niet met de zuster.’
‘Blijf even bij het onderwerp, Jat’, maande Pier. ‘We
hadden het over je teraardebestelling. De Paulus is voor mij dus
geen probleem.’
‘Voor mij ook niet. Ik had onze eigen kerk prettiger
gevonden, maar als daar verbouwd wordt, is het me te
onrustig.’
‘Alsof een cliënt daar last van heeft’, fluisterde Toussaint.
‘Maar fijn dat je er bent Jat. Zullen we beginnen? Je bent laat.’
‘Chemo. Na afloop val ik altijd in slaap.’
‘Slaat de chemo aan?’ vroeg Vest. Hij keek er vies bij.
‘Hij staat alleen aan als ik hem krijg toegediend. Dat lijkt
me nogal logisch.’
Vest haalde zijn schouders op. ‘Chemie helpt in elk geval
niet tegen doofheid. Maar vindt Bodrum Sun Beach het niet
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vervelend dat het goed met je gaat? Die mensen zullen toch een
keer willen beginnen?’
‘Wat interesseert het jou? Zolang ze niet beginnen,
hoeven ze niet te betalen. Dat heeft de notaris zo geregeld.’
‘Beetje dom. Dan zie je dus nooit iets van je geld.’
Schaarbeek zoog peinzend aan zijn sigaar. ‘Ik zeg het niet
graag, maar ik ben bang dat Vest gelijk heeft.’
Jat vouwde zich op zijn stoel, zette zijn ellebogen op tafel
en sloot zijn ogen. ‘De notaris heeft het me uitgelegd… Ik
begreep het toen hij het vertelde, maar jullie maken me gek.’
‘Volgens mij is het simpel’, zei Toussaint. ‘Je krijgt je
geld zodra je het pand verlaat. Als je ergens anders gaat wonen
heb je er nog lol van en als je weggebracht wordt, heeft een
ander er lol van.’
‘Zou het zoiets zijn?’ De vertwijfeling stond in zijn ogen.
‘Ik herinner het me niet meer.’
‘Ik denk dat Koster gelijk heeft’, zei Pier. ‘Als ik jou was,
zou ik snel een flatje zoeken.’
‘Heeft dat nog zin?’ vroeg Vest.
‘Het kan jou niet snel genoeg gaan, hè?’ haalde
Schaarbeek uit.
‘Ik laat het maar zo’, zei Jat. ‘Dus die juffrouw zegt: dat
is heel ongebruikelijk, meneer. U bent een beetje ouderwets.
Alsof fatsoen ouderwets is!’

In de gang ratelde een fietsketting. Een onvoldragen
jongensstem vloekte hartgrondig.
‘De coureur is thuis, zet de champagne maar koud’,
grinnikte Toussaint. De deurkruk bewoog weifelend.
‘Geen bloed op mijn kleed!’ waarschuwde Pier.

211

‘O, hoi oom Janus.’ De deur zwaaide open. ‘Mag mijn
fiets in de gang blijven staan? Ik ben bang dat mijn frame is
gescheurd.’
‘Waarom moet-ie dan in de gang blijven staan?’
‘Tegen wie praat Pier nou?’ Geërgerd blikte Jat de tafel
rond. ‘Ik zit hier.’
‘Tegen jou’, pestte Vest. ‘Geef eens antwoord.’
‘Het is bijna donker. In de gang brandt licht’, legde de
jongen uit.
‘Einde fiets’, genoot Toussaint.
‘Einde carrière’, grijnsde Schaarbeek.
De renner zocht een passend weerwoord, maar vond niets
bruikbaars.
‘Je past wel op mijn vloerbedekking, hè!’
‘Wat?’
‘Dat je mijn vloerbedekking niet vuil maakt.’
De koster boog zich naar het tapijt en tuitte zijn lippen.
‘Dat zou inderdaad zonde zijn.’
Pier wees op de bebloede knie. ‘Ben je weer gevallen?’
‘Putdekseltje niet gezien. Maar mijn frame is erger. Als
het gescheurd is, kan ik het weggooien.’
‘Dan is er altijd nog de spelletjescomputer’, troostte de
koster vilein.
‘Was dat de bel?’
‘Blijf maar zitten.’ Opgelucht haastte de jongen zich naar
de gang.
‘Eerst door het ruitje kijken!’ riep Pier hem na. ‘En doe
het nachtslot erop!’
De mannen spitsten hun oren. Zware voetstappen
naderden de kamer.
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‘Smirnoff met een onderdeel voor de staartklok’, zuchtte
Toussaint. ‘Einde kaartavond.’
‘Oom Janus!’ klonk het vanuit de gang, ‘Dimitar is er.
Hij heeft het goeie onderdeel.’
‘Iets voor de kachel’, zei Schaarbeek.
De deur zwaaide open. ‘Hallo Freunde! Schau mal!’
Vastberaden liep de loodgieter op Schaarbeek toe. Als een
Scheveninger aan de haringkar hield hij een plastic zak boven
zijn hoofd. Het was de verpakking van het nieuwe onderdeel,
zag de meteropnemer. Met een groezelige vinger wees Dimitar
op de merknaam en een veelcijferige code. ‘Für Schjtortback’,
lichtte hij toe. ‘Dimitar reparieren.’ Zijn duim en wijsvinger
vormden een O. Het zou piekfijn in orde komen, moesten de
mannen begrijpen.
‘Las even zeen’, wenkte Jat de loodgieter. Dimitar
overhandigde hem het onderdeel, als een zoon die vader zijn
paasrapport toont. De jongen weet dat de cijfers in orde zijn,
maar houdt rekening met een uitbrander, want vader heeft een
kwaaie dronk en is onberekenbaar. ‘Mal even koeken.’ Jat
bracht de verpakking op armlengte en kneep zijn ogen toe. ‘Is
koet’, oordeelde hij na een korte studie. ‘Is oenterteil van
stortbak. Joe kan reparieren.’ Zijn hand zond de loodgieter aan
het werk. Het was een kort ritueel, maar het bracht kleur op de
wangen van de Bulgaar. ‘Dimitar reparieren’, sprak hij Jat na.
‘Morgen! Heute Abend feiern!’
‘Wat wil-ie?’
‘Feiern, Jat’, herhaalde Toussaint. ‘Dat is Duits voor
gratis drinken.’
‘Trinken?’ In Dimitars thorax klonk een warme grom.
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Drie granieten treden leidden naar een klein bordes. Er
groeide onkruid tussen de verzakte tegels; de toegangsdeur
kermde in zijn scharnieren. ‘Dus hier heb jij je vader
opgeborgen’, hijgde Jat, met de deurknop in zijn hand.
‘Ga nou maar. Je zal zien dat het er netjes is.’
‘Netjes…’
‘Heren, kan ik u helpen?’
De dame van de receptie keek niet op van haar Margriet.
‘Mij misschien nog wel,’ antwoordde Vest gevat, ‘maar
voor mijn straatgenoot komt alle hulp te laat.’ Er hadden te veel
humoristen voor haar balie gestaan. ‘U komt voor?’
‘Wij hebben een afspraak om twee appartementen te
bezichtigen. Om drie uur. Er is haast bij, want we hebben onze
huizen verkocht. We moeten ergens wonen.’
‘Twee appartementen’, herhaalde ze. ‘U mag even gaan
zitten.’
‘Zo,’ zei Vest, ‘mag dat.’
‘Vrolijke boel hier’, stootte hij de melkman aan. De
mannen zonken in de kussens van een vale bank. De vering
bood geen weerstand.
‘Hoe lang heeft je vader het hier uitgehouden?’ Jats ogen
haakten achter het boeket droogbloemen op de bijzettafel en het
in groepsverband geknoopte wandtapijt. De sigarenboer krabde
jeuk uit de holte van zijn knie. ‘Je moet jezelf weten te
vermaken, hè.’
‘Daar zullen we onze gasten hebben.’
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Camelbruine puntschoenen onder een glimmend grijs
kostuum. Hij begroette de mannen joviaal. ‘Hebben de heren
het kunnen vinden?’
‘Nee,’ zei Vest, ‘we zijn nog aan het zoeken.’
Het pak lachte betrapt. ‘Zoekt en gij zult vinden, zou ik
zeggen.’ Geen deur zo open of hij trapte hem in. ‘Mijn naam is
Soethoudt, Walter Soethoudt, manager van dit complex. Wij
leiden u even rond.’
‘Wij?’ zocht Vest.
‘Ah, pluralis majestatis. Een ander doet het niet, dus ik
kietel mezelf maar. U mag mij volgen.’
Vest stootte de melkman aan. ‘We mogen weer.’
‘Majestatis?’
‘Laat maar, Jat. Het gaat om de kamers. Snel, want
majesteit staat al bij de lift.’
Ze knarsten naar de zesde verdieping van het complex.
Het was zonnig voor de tijd van het jaar, maar er stond een
frisse wind. De lift stokte, de deur klemde en ze mochten de
puntschoenen volgen door de schemerige gang. Ze mochten
oppassen voor een achtergelaten emmer en ze mochten even
wachten. ‘Geen omgeving om tot rust te komen’, wees Jat op
een flikkerend neonlicht. ‘Ah! Vanmorgen deed-ie het nog’,
loog het pak. ‘Ik zal er snel naar laten kijken.’
De okergele deur gaf toegang gaf tot een kleine kamer,
die

geurde

naar

ochtendurine,

afhaalchinees

en

schoonmaakmiddel. De inrichting van de vertrokken bewoner
was nog prominent aanwezig. Vests hand masseerde zijn kin.
‘Weet u zeker dat deze kamer vrij is? Hij ziet er zo bewoond
uit.’ De manager gleed een vel papier uit de buitenzak van zijn
colbert en scande de gegevens. ‘Mevrouw heeft dit appartement
vanochtend verlaten’, vatte hij samen. ‘Een opkoper komt de
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inboedel halen. Het is geheel tot uw beschikking.’ Hij knikte
bevrijd.
De sigarenboer was er niet gerust op. ‘Heeft mevrouw
ook het aards bestaan verlaten?’ Het glanspak herlas het
document met tegenzin en spreidde zijn armen. ‘Dat… eh…
vermeldt het verhaal niet.’
Vest liet zijn vinger over het dressoir glijden en bekeek
het aanhangende vuil. ‘Ik had er meer van verwacht’, sprak hij
timide. Soethoudt zag het. ‘De schoonmaak van het
appartement is voor verantwoordelijkheid van de bewoner. U
kunt uiteraard gebruikmaken van de schoonmaakdienst van het
complex.’
‘Tegen betaling’, veronderstelde Vest. De manager
fronste zijn voorhoofd. ‘Ik begrijpt de vraag niet’, zei hij.
‘Ziet mijn cel er ook zo uit?’ Jat keek de kamer rond
vanuit de deuropening. ‘Cel…’, fluisterde Soethoudt. ‘Ik zal u
voorgaan.’ Hij drukte de panden van zijn colbert tegen zijn
buik en wierp een snelle blik op zijn horloge. ‘Volgt u mij?’
Zijn spekzolen tsjilpten over de plakkende vloer.
‘Kijkt u eens. Zelfde verdieping, vlak bij uw partner.’
De ruimte was kaal en leeg. Het stonk er naar rottend
vlees en riolering. Behang met bloemmotief kwam in vellen
van de wand. ‘Richard stopcontact controleren’, was met
potlood op het beton gekrast. Jats ogen bleven hangen bij een
gescheurde foto van gedroogde zonnebloemen. Ze was met
plakband op een deur bevestigd. ‘Vanmorgen verlaten?’
‘Dit appartement staat sinds een week leeg’, las
Soethoudt. ‘Naar onze maatstaven is dat lang, dus het is zaak
snel te beslissen. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: veel
senioren voelen zich aangesproken door ons motto.’
‘Motto?’
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‘Wij maken het beste van de jaren die u resten.’
De treurigheid van de ruimte leunde op Jats schouders.
Hij keerde zich naar de gordijnloze ramen, die zicht boden op
de kale boomtoppen van het park. Zwijgend nam hij het beeld
in zich op. Ergens knetterde een motorzaag. Bij de buurman
applaudisseerde televisiepubliek. Op de gang werd gehoest.
‘En?’ Vest was in de deuropening verschenen. Hij schrok
van de blik in Jats ogen. ‘Vind je het appartement niet mooi?
Misschien hebben ze andere.’
‘Ik weet het niet.’ De melkman zocht naar woorden. ‘Ik
ben bang dat ik me hier opgesloten ga voelen. Als een kip in
een legbatterij. Ik ben een man van de polder, Felix. Mijn
voorouders komen van de boerderij, keken uit over de
weilanden. Ik hoor hier niet. Niet zeshoog in een betonnen
bak.’
‘Het is maar voor een paar maanden,’ liet Vest zich
ontvallen, ‘maar we kunnen ook ergens anders kijken.’
‘Graag. Hier wil ik niet sterven.’
‘Ik begrijp uw overwegingen’, loog Soethoudt. ‘Voor ons
is het geen probleem. Ik heb vandaag nog drie bezichtigingen.
Seniorenflats zijn schaars, zeker met dit vrije uitzicht op het
park.’
‘Wat je fraai noemt’, zei Jat.
De manager sloot de deur en leidde zijn bezoekers naar
de lift. De afstand werd zwijgend afgelegd. De dame van de
receptie keek niet op toen de mannen voor haar balie stopten.
‘Dank voor de bezichtiging’, zei Vest. ‘Mijn straatgenoot
ziet ervan af, dus ik ook.’
‘Mochten wij ons bedenken, dan zijn wij altijd van harte
welkom’, besloot Soethoudt, ‘Maar we kunnen niet garanderen
dat er dan ook mooie appartementen beschikbaar zijn.’ Zijn
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linkerhand drukte de panden van zijn colbert tegen zijn buik,
zijn rechter nam waterig afscheid.
‘Wij gaan en mijn straatgenoot gaan ook’, sprak de
sigarenboer plechtig. ‘U hoort van ons allemaal.’
De frisse voorjaarswind wakkerde aan. Ze zetten hun
kraag op en wandelden over het krakende grindpad van het
park. Er schoot een kiezel van Jats schoen. Met een droge plop
verdween hij in de vijver en maakte kringen in het water.
‘Pas daarmee op’, waarschuwde Vest. ‘Voor je het weet
komt-ie verkeerd terecht.’ De melkman haalde zijn schouders
op. ‘Niemand weet ons te vinden. We zijn twee daklozen in een
park.’
‘Oom Janus! U moet echt komen kijken.’ De jongen
stormde de kamer binnen en stelde zich hijgend voor de
doodgraver op. Zijn ogen glommen, de woorden struikelden
over elkaar. ‘Kom mee nou even.’
Pier sloot de wijkkrant en verhief zich kreunend uit zijn
stoel. ‘Ik ben bezig met de administratie, Donny. Het is druk.’
‘Kijk dan!’ De jongen kraste zijn stoel naar achteren en
wees op het computerscherm. ‘Meneer Geleijnse. Ik heb
contact met hem. Wil je iets tegen hem zeggen?’
‘Verrek’, zag Pier. ‘Carol! Je bent dik geworden, maar ik
herken je meteen, in dat bloemetjeshemd.’
Beeld en geluid liepen niet synchroon, maar Pier begreep
dat het goed ging met zijn straatgenoot. ‘Waar zit je in
hemelsnaam?’ riep hij. De doodgraver was gefascineerd door
de schokkerige beelden en vergat te luisteren. ‘De verbinding is
heel slecht, Carol. Waar zit je?’ vroeg hij een tweede keer.
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‘In Iraio’, legde Donny uit, voor de kruidenier zijn
antwoord kon herhalen. ‘Op een Grieks eiland.’
‘I-a-o’, hoorden ze de kruidenier bevestigen.
‘Vakantie?’
‘Je hoeft niet te schreeuwen, oom Janus, meneer
Geleijnse verstaat je wel.’
‘I-oo-ie, à-tie-aar’, antwoordde Geleijnse.
‘Doet-ie nou een mimespeler na?’ De doodgraver zocht
aanknopingspunten op het scherm.
‘A-ig- ei-and, aa-ige mensen, Goed ee-en-inken.’
‘Eiland?’ begreep Pier.
‘Iraio ligt op een eiland’, herhaalde Donny. ‘Vlakbij
Turkije. Meneer Geleijnse woont er al tien jaar.’
‘Wat doe je daar voor de kost?’ schreeuwde Pier.
‘Il-de-en’, stotterde de verbinding.
‘Huisschilder’, begreep Pier. De slechte verbinding
ergerde hem.
‘Kù-sch-dù’, herstelde het apparaat.
‘Zet maar uit’, zei de doodgraver. Hij draaide zich om en
verliet de kamer. ‘Mij te vermoeiend.’
‘Tot ziens!’ Zijn hand zwaaide verveeld naar het scherm.
‘Tò-iens, ì-eet-a-ollo.’
‘Wat zegt hij?’
‘Hij noemt zich Apollo. Dat is zijn artiestennaam. Hij is
kunstschilder geworden en de naam Geleijnse verkoopt niet.’
‘Verkoopt niet? Artiestennaam? Carol is kruidenier.’
‘Maar wat vond u ervan?’ De jongen straalde.
‘Leuk om hem weer eens te zien, maar ik krijg hoofdpijn
van dat gestotter. Laat ’m een volgende keer de telefoon
pakken.’
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‘We doen het een keer ’s avonds,’ besliste Donny, ‘dan
is de verbinding beter. Nu zijn er te veel atmosferische
storingen. En het is Apollo hè! Geen Carol.’ De jongen kirde
van genoegen.

De stemming in de kamer was uitgelaten. Het rochelde en
hoestte. Vest lachte hysterisch. ‘Ik speel jarenlang mee en win
nog geen eigengeldje. Jat koop één lot en wint tweeduizend
piek.’ Hij wipte een tablet uit de verpakking en nam een slok.
‘Een mooi bedrag’, vond Pier. ‘Misschien kun je de kist
afrekenen. Dan heb je daar geen omkijken meer naar.’
‘Was Vest ook zo blij voor je geweest als hij zijn eigen
pand niet had verkocht? Dat vraag ik me af’, stookte
Schaarbeek.
‘Mag ik je erop wijzen dat Jat en ik samen naar een
seniorenflat zijn wezen kijken,’ reageerde de sigarenboer
gepikeerd, ‘en dat ik solidair ben geweest toen hij zijn flat
weigerde?’
‘Is dat zo, Jat?’ informeerde Toussaint.
De melkboer knikte. ‘Het was vreselijk. Een betonnen
kippenhok met uitzicht op een dooie boom. Ik ben een man van
de polder. Ik wil naar buiten kunnen lopen en de modder aan
mijn laarzen voelen.’
‘Zeshoog’, sprak de koster achter zijn hand. ‘Goeie plek
om de horizon te zien.’ De meteropnemer grijnsde.
‘Het was geen succes’, vatte Vest samen. ‘Zullen we
kaarten?’
‘Je hebt je vader daar weggestopt’, zei Schaarbeek. ‘Heb
je daar geen wroeging over?’
‘Toen pa er zat, was het er prima. Ze hadden het eetpaleis
niet moeten sluiten.’
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Er klonk geluid van een doortrekkend toilet. ‘Wat krijgen
we nou?’ Toussaint zocht de ogen van de mannen. ‘Is de
stortbak gerepareerd?’
‘Donny’, zei Pier. ‘Het bleek een kleinigheid te zijn.’
‘Is die jongen toch nog ergens goed voor’, mompelde
Schaarbeek. ‘En hij drinkt alleen kraanwater’, grinnikte de
koster.
‘Ik heb Thérèse gesproken.’ Vest zei het onverhoeds. Hij
had geaarzeld of hij het zeggen moest, maar hij kon het niet
voor zich houden. ‘In de winkel. Ze kwam een tijdschriffie
halen en een pakkie filtersigaretten. Ik vroeg hoe het met haar
ging. Uitstekend, zei ze. Daarna vroeg ik hoe het met haar
moeder ging. Ze trekt binnenkort bij haar in. Ik vroeg of ze niet
bij haar vader wilde wonen, maar dat wou ze niet. Ze rekende
af en vertrok.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Dat wou ze niet.’ Zijn
vingers speelden met de kaarten op het kleed. Repeterende
witte lelies op een marineblauwe ondergrond. ‘Vroeg ze nog of
je me de groeten wilde doen? Namens haar?’
De sigarenboer schudde zijn hoofd. ‘Nee. Ze zei alleen
dat ze het jammer vond dat ik mijn zaak ging sluiten. Het was
zo’n leuk winkeltje, vond ze. Ze had er veel herinneringen aan.
Maar ze begreep dat ik me er niet meer veilig voel. De straat
was erg veranderd, vond ze. Toen lachte ze zo’n beetje en liep
naar buiten. Ik heb haar nagekeken, zodat ik jou kon vertellen
waar ze heen ging. Maar ze stapte op de bus naar de stad. Dan
kan ze overal wonen.’
‘Dank je. Dan weet ik dat maar.’
‘En ze was bijna uitgerekend’, mompelde Vest. Hij
hoopte dat de koster hem niet zou verstaan. Maar hij had het
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gezegd. Dat zou hij kunnen volhouden tegenover iedereen die
ernaar vroeg. Hij had het gezegd.
De koster sloot zijn ogen. ‘Bijna uitgerekend. Mijn
dochter is zwanger en ik weet van niks.’
‘Nu toch wel?’ Het gesprek was aan Jat voorbijgegaan.
‘Gefeliciteerd Baptiste! Je wordt opa!’
‘Jat… Jat… Jat… Je begrijpt er helemaal niks meer van,
hè? Ik word opa, maar ik zal het kind nooit zien. Wat is daar
mooi aan?’
‘Je hébt een kleinkind’, hield Jat aan. ‘Ik niet.’
Vest schoof het cellofaan van zijn sigaar. ‘Vrouw weg,
kerk weg, dochter weg, kleinkind dat je nooit zal zien… het is
wel een aards tranendalletje, Koster.’
‘Wat dacht je van Jat?’ Schaarbeek spreidde de vingers
van zijn linkerhand. Zijn rechterwijsvinger beroerde de toppen.
‘Vrouw weg, winkel weg, woning weg, leven weg.’ Hij kwam
tot aan zijn ringvinger.
Toussaint

tuitte

zijn

lippen.

‘Zo

gaat

dat

met

mensenlevens. We verliezen allemaal. De een zijn kerk, de
ander zijn dochter of zijn winkel. Het maakt niet uit wat het is,
we verliezen allemaal. Het zal wel bij het leven horen. Kan ik
delen?’
‘We verliezen allemaal’, herhaalde Vest. Zijn hoofd
knikte naar de koster. ‘Even voorstellen? Baptiste Toussaint,
graag geziene gast op feesten en partijen. Ik knap echt op van
onze kaartavonden.’
‘Wij waren gewone jongens, Vest. Gewone jongens uit
normale gezinnen. We vierden Pasen, Pinksteren en Kerstmis.
We waren jarig, we hielden doopfeesten en we verloofden ons.
We zouden trouwen met een meisje uit de straat of van de laan
en we zouden kinderen krijgen. Ze zouden ’s zondags op visite
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komen en we zouden koffie drinken en cake eten. Dat was onze
toekomst. Onze levens zouden niet groots zijn, maar wel
overzichtelijk en vertrouwd. Wat is er dan misgegaan? Waarom
zijn onze levens zo verdomd ingewikkeld geworden?’
Vest spuwde een tabaksblad naar het vloerkleed. ‘Ik had
andere idealen, maar daar gaat het nou niet om. Het leven
neemt een loopje met je, maar er zijn ook momenten van geluk.
Die moet je koesteren.’
‘Ik hoop er eens een te hebben’, grinnikte Schaarbeek.
‘Een moment van geluk’, beantwoordde hij de vragende ogen
rond de tafel. ‘Geluk is als sneeuw. Als je het oppakt om te
koesteren, smelt het in je handen en loopt het weg tussen je
vingers.’
‘De wijkkrant?’ zei Toussaint.
‘Wanneer weet je nou of je gelukkig bent?’ vroeg Pier.
‘Je voelt je ongelukkig op maandag en op dinsdag ben je mijn
cliënt. Dan was die maandag achteraf zo slecht nog niet.’
‘Gezondheid is niet hetzelfde als geluk’, protesteerde
Toussaint. ‘Ik ben gezond, maar niet gelukkig.’ Pier krabde zijn
nek en knakte zijn vingers. ‘Schopenhauer zei het al: de beste
manier om niet ongelukkig te worden, is niet naar geluk te
verlangen.’
‘Zo,’ zei Toussaint, ‘Schopenhauer.’ Hij vond een pluisje
in het tafelkleed. Hij bracht het naar zijn mond en blies het
weg. ‘Geluk bestaat niet’, voelde Pier zich aangemoedigd. ‘Je
realiseert je altijd pas later dat je een ogenblik van geluk hebt
beleefd. Dat is het met geluk. Het bestaat alleen in je
herinnering, dus eigenlijk bestaat het niet. Het is altijd weg
voordat je het weet.’ Schaarbeek was verbaasd. ‘Ben jij
gelukkig geweest?’
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Pier schokschouderde. ‘Ik ben tevreden. Ik heb geen
kerk, geen vrouw, geen dromen. Ik heb mijn kisten, mijn
cliënten en mijn rouwdiensten en ik heb nooit de illusie gehad
dat mijn leven zou veranderen, dat de cliënten wegbleven en
dat ik geen kisten meer nodig had. Of dat ik een grote prijs in
de loterij zou winnen.’
‘Je koopt niet eens een lot’, viel Vest uit. ‘Dan kan je
nooit niks winnen.’
‘En als je geen dromen hebt, kun je niks verliezen’, zei
Schaarbeek. Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Bond zonder naam?
Wijkkrant? Schopenhauer? Maak er een wandtegeltje van.
Zonder lot win je nooit niks en zonder dromen verlies je nooit
niks. Maar Pier is net zo veel kwijtgeraakt als wij hoor. Een
man die om half negen de deur op het nachtslot doet, heeft veel
verloren.’
Jat schrok ervan. ‘Wat dan?’
‘Wat dacht je van zijn gevoel van veiligheid? Wij hadden
ons toch nooit kunnen voorstellen dat we ons in onze eigen
huizen moeten opsluiten omdat we bang zijn voor de buren?
We zijn vreemdelingen in onze eigen straat geworden.’
‘Dat heeft met je leeftijd te maken’, zei Jat. ‘Ouwe
mensen worden angstig.’
‘Nee Jat, dat heeft te maken met het tuig dat hier is
komen wonen. Als ik straks naar huis loop, ben ik voorzichtig,
want achter elke boom kan een struikrover staan. Als ik
thuiskom doe ik de buitendeur op het nachtslot en loop ik alle
kamers langs, biddend dat er niet is ingebroken. Wat zeg ik: ik
heb tegenwoordig drie sloten op mijn buitendeur. Ik ben mijn
eigen cipier geworden!’
‘Zijn eigen cipier geworden…’, genoot Vest.
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‘Er staan geen bomen in de straat. Wel op de laan’,
herinnerde Jat zich. Zijn glas gleed uit zijn hand en spatte op de
vloer uiteen. ‘Als wij allemaal verliezers zijn, moeten we elkaar
niet steeds de maat nemen.’
Pier wees naar het kleed. ‘Als je een nieuw glas wil, moet
je het zelf even halen. En er hangt een handdoek op het haakje.’

Er trippelde een muis over de kamerdeur.
‘Já!?’ schreeuwde de doodgraver.
‘Oom Janus! De verbinding is nu heel helder. Wilt u
Apollo spreken?’
‘We zijn al in gesprek! Met elkáár! Zonder elektriciteit.’
‘Apollo?’ Toussaint legde zijn sigaar op de asbak.
‘Niets bijzonders, meneer Toussaint’, suste Donny door
de dichte deur. ‘Apollo is de artiestennaam van meneer
Geleijnse. U weet wel. Hij is kunstschilder geworden op een
Grieks eiland. Vanmiddag was de verbinding heel slecht.’
‘Geleijnse? Apollo? Kunstschilder? Ik ken maar één
Geleijnse en die is kruidenier en maar één kunstschilder en die
heet Appel.’
‘Dan ken je d’r nou twee’, grijnsde Schaarbeek. ‘Karel
Appel en Carol Apollo.’
‘Kom even kijken’, stelde Pier voor. ‘Dan kun je zijn
nieuwe bloemetjeshemd zien. Carol is dik geworden.’
‘Kijk,’ wees Donny stralend, ‘goed beeld of niet?’
‘Nou, die is zeker dik geworden’, zag Vest. ‘Artistiek
hoor, zo in dat veld. Mooie foto, Donny. Kom, we gaan
verder.’
‘Dat is geen foto’, zei Pier. ‘Kijk maar: hij beweegt. Het
is film.’
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Jat kneep zijn ogen samen, Schaarbeek legde zijn hoofd
in zijn nek en stelde scherp. De mannen knikten. Het was film.
‘Zeg maar iets, meneer Toussaint’, zei de jongen.
De koster schrok. ‘Ik? Wat moet ik zeggen? Iets over het
weer?’
‘Zeg maar dat je kerk moet sluiten’, stelde Schaarbeek
voor. ‘En dat je je baan verliest. Dat vindt Carol leuk.’
‘Dat je opa wordt’, suggereerde Jat.
‘U moet wel recht voor de lens gaan zitten’, instrueerde
Donny. ‘Anders ziet meneer Geleijnse alleen uw buik.’
‘Lens?’
‘Hier, dat bolletje.’
De koster streek zijn hand door zijn haar en blikte in de
aangewezen richting.
‘Carol,’ riep hij, met onvaste stem, ‘ben jij dat?’
Het beeldscherm lachte breed. ‘Kostertje! Ja, ik ben het.
Dat zie je toch, ouwe digibeet!’
‘Digibeet?’ Toussaint draaide zich naar de mannen.
‘Typisch Carol. Begint meteen te schelden. Je bent dik
geworden!’ schreeuwde hij terug. ‘Je knapt haast uit je hemd!’
Het scherm lachte. ‘En jouw bolle kop past maar net op
mijn computer. Hoe gaat het, ouwe centenboef? Ben je al
pastoor?’
Het werd een schokkerig gesprek. De herinneringen
waren met potlood getekend, de tijd had ze vlekkerig gemaakt.
‘Dus jij hebt nog wél contact met Greet!’ Ze had de
televisie zacht gezet en het hem verteld. Opeens. Omdat de
kennis haar keel dichtkneep. ‘Wat wíl je?’ had ze hem
voorgehouden. ‘Greet is ook míjn dochter. Ik kan er toch niks
aan doen dat er tussen jullie iets is voorgevallen? Wees blij dat
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ze met mij nog wél contact heeft. Anders waren we haar echt
kwijt.’
Hij had zijn knokkels stukgeslagen op de tafelrand en
haar verwijten gemaakt. ‘Iets is voorgevallen…, dan weet je
meer dan ik! En al die tijd heb je me niks gezegd. Je zag hoe ik
eronder leed en je bleef zwijgen. Wat ben je voor vrouw?’
Ze had hem laten uitrazen en was weggelopen om thee te
zetten. In de keuken kwamen de tranen, de pijnscheuten en de
tremor die ze niet kon stoppen.
‘Wat bén je voor vrouw!’ De dichte keukendeur dempte
het volume, maar niet de toon. ‘Heel mijn leven opgeofferd
voor die meid. Ze laat me vallen als een baksteen en jij spant
met haar samen!’
Het trillen hield niet op. Ze moest hem nog iets vertellen.
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De jonge koster bleef haar bezoeken. Hij vertelde
zichzelf dat hij een rol speelde in haar leven. Ze had thee gezet
en hield hem de schaal allerhande voor.
‘Vertelt Louise weleens over haar vader?’
‘Eigenlijk niet. Alleen dat hij graag reisde.’
‘Hij reisde graag. Hij was een avontuurlijke man.’
‘Was?’
Auto’s, een bus, een fluitende fietser. Geluiden van de
laan waaiden de kamer in.
‘Wil je nog thee? Neem maar hoor.’
‘Wat zou ik over uw man moeten weten?’
Ze draaide de ring rond haar vinger.
‘Als mijn bezoek ongelegen komt, moet u het zeggen.
Dan ga ik.’
Ze leek te schrikken van zijn aanwezigheid. ‘Ja, dat is
goed. Misschien moet ik je er niet mee lastigvallen als Louise
er niet zelf over begint. Het is haar keuze.’
‘Achtendertig, negenendertig, veertig. Je loterijwinst.
Ongelooflijk!’
Vest had briefjes van vijftig uitgeteld en in stapels op het
tafelkleed gelegd. Hij had de as van zijn sigaar weggeveegd en
de prijswinnaar toegelachen. ‘Je bent een rijk man, Jat!’
De melkman had het geld onaangeroerd gelaten en hij
had geknikt. ‘Het is extra hè?’ Meer had hij niet gezegd.
‘Extra?’ had Schaarbeek gevraagd.
‘Ja, extra. Ik heb straks een ton op de bank. Van de
verkoop.’
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De stapels waren blijven liggen, als besmette buit. Pas
toen

Toussaint

de

kaarten

wilde delen, had Jat

ze

ineengeschoven. Hij had het geld naar zijn neus gebracht en er
argwanend aan geroken.
‘Geld stinkt niet hoor’, had Vest gehinnikt, en Pier was
ter zake gekomen. ‘Als het extra is, kun je er misschien de kist
mee afrekenen’, had hij geopperd. ‘Dan heb je daar geen
omkijken meer naar. Het is ongeveer het bedrag van je winst.’
Hij was op zoek gegaan naar de rekening, maar had haar niet
gevonden.
‘Nou ben ik bijna dood,’ had Jat gefluisterd, ‘en heb ik
een vermogen. Wat moet een dooie met een ton?’
‘Pier spreekt liever van een cliënt’, had Toussaint
gecorrigeerd.
‘Het leven is oneerlijk’, had Schaarbeek gezucht.
‘Tegeltje?’ De koster had zijn kaarten gepakt en ze op
kleur gerangschikt. Ze hadden hem zacht horen neuriën. ‘Dit
wordt onze avond, Schaarbeek’, had hij gezegd.
‘Is er iets met je vader?’
Hij was erover begonnen. De nieuwsgierigheid knabbelde
stukjes uit zijn maag.
‘Met mijn vader? Wat zou er met mijn vader moeten
zijn?’
Hij aarzelde. Moest hij vertellen dat haar moeder hem
erover aangesproken had? Dat kon gevaarlijk zijn, in elk geval
niet fatsoenlijk. Hij zou het voorzichtig aanpakken.
‘Ik weet het niet. Ik kreeg de indruk dat er iets gebeurd is
wat je niet vertellen wilt. Maar weet dat je geheimen bij mij
veilig zijn.’
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Fout. Hij bedoelde dat ze hem kon vertrouwen, maar het
woord geheimen was beladen. Ze zou ontkennen dat ze
geheimen had; ze zou zijn woorden als verwijt ervaren. Hij
voelde zijn wangen gloeien en zijn hart versnellen.
‘Geheimen…’, zei ze. ‘Waardoor kreeg je die indruk?’
‘Ach, indruk… ik weet het niet. Je vertelt nooit iets over
hem.’
‘Waarom zou ik jou iets moeten vertellen over mijn
vader?’
Het was een aangename voorjaarsdag, achter glas, in de
luwte, waar de gure oostenwind geen toegang had.
‘Omdat hij je vader is?’
‘Ik vind dat geen reden om jou iets over hem te
vertellen.’
Ze wandelden over de laan waar bomen stonden en
bussen reden en ze zwegen. Hij had het verkeerd aangepakt en
kon er voorlopig niet meer over beginnen. Zelfs het
voorgenomen bioscoopbezoek was uit beeld.

Toussaint stampte zijn schoenen schoon op de deurmat.
‘Het is hier altijd halen of brengen.’
‘Bier of iets warms?’
‘Doe maar kouwe thee zonder suiker, Pier. Dokter heeft
gezegd dat ik veel moet drinken.’
‘Schrik niet. Soufiane is er.’
‘Achmed! Onze Turkse vriend! Wat moet die hier?’
‘Meegekomen met Vest.’
De koster opende het toegeworpen blik en betrad boerend
de kamer. ‘Wie we daar hebben! Onze favoriete tasjesdief. Hoe
is het, Achmed? Nog kettingen gerukt?’
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‘Hou toch eens op met die flauwe grappen’, reageerde
Vest. De jongen stond op en groette de koster voorkomend.
‘Goedenavond meneer Toussaint.’ Zijn uitgestoken hand hing
doelloos in de lucht.
‘We hebben wat te vieren’, zei Vest. Hij keek niet op van
zijn glas. ‘We hebben een mooie seniorenflat gevonden aan de
Lozerlaan.’
‘Gefeliciteerd. Is Achmed niet wat jong voor een
seniorenflat?’
‘Wat zijn we weer lollig. Ik bedoel Jat en ik.’
‘O, sorry’, grijnsde de koster. ‘Neem me niet kwalijk,
maar aangezien Ataturk naast je zit en ik Jat niet zie, dacht
ik…’
‘Soufiane’, zei de jongen.
‘Je denkt te veel. Was dat de bel?’
‘Pier is in de keuken.’
‘Mooi flat.’ Soufiane keek de koster stralend aan. ‘Alles
schoon.’
‘Zo’, zei Toussaint. Hij stak een sigaar op en opende een
pak kaarten. ‘Wanneer verhuis je?’
‘Dat moet ik nog regelen. Hoezo? Wou je helpen?’
‘Je hebt toch hulp? Je hebt hulp en je hebt geld. Ik denk
niet dat je mij nodig hebt.’
De kamerdeur knarste open. ‘Daar zullen we Schaarbeek
hebben. Je bent laat.’
‘Ze stonden er weer, Baptiste.’
‘Wie?’
‘Die mooie vriendjes van Soufiane.’ De schrik stond in
zijn ogen. ‘Voor ons portiek. Ik durfde pas de straat op toen ze
waren vertrokken.’ De wind joeg door zijn neusharen, zijn
voorhoofd glom.
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‘Niet goed!’ sprak de jongen strijdbaar. ‘Is Marokkaans
jongens.’ Zijn rechterhand sneed langs zijn keel.
‘Soufiane denkt dat zij mijn winkel hebben beroofd. Hij
hoort weleens wat. Op straat.
‘Klerelijers’, vloekte de koster. ‘Zulk tuig zag je hier
vroeger toch niet? Was dat de bel?’
‘Oom Janus zit op de wc’, verklaarde Donny zijn
aanwezigheid. ‘Dus ik heb meneer Koot even binnengelaten.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Heerlijk hoor. Straks de zaak
met één druk op de knop naar het riool spoelen.’
‘Hij moet alleen een plas. Die laat oom Janus liggen tot
hij moet poepen. Zonde van het water, zegt hij.’
‘En gelijk heeft-ie!’ Jat knikte tevreden.
‘Was dat de bel?’
‘Ik doe wel open!’
‘Hij blijft lang weg.’
‘Collecte’, zei Schaarbeek. ‘Stuur ik altijd weg.’
‘Of die oproerkraaiers’, zei Toussaint. ‘Ga eens kijken,
Bert.’
De meteropnemer kuchte nerveus.
Krakend leer naderde de kamer.
‘Politie!’ Soufiane had de jongste oren.
‘Goeienavond.’ Twee dienders in uniform vulden de
kleine ruimte. Ze richtten hun blikken op Soufiane, die nerveus
door zijn getrimde haren streek. ‘Kun jij je identificeren?’
sprak de oudste streng. Hij stak zijn duimen door zijn koppel en
maakte zich breed.
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‘Ho, wacht even.’ De sigarenboer was opgestaan en had
zich tussen Soufiane en de agenten opgesteld. ‘Wat is er aan de
hand, inspecteur?’
‘Ik vraag of deze meneer zich kan identificeren’,
antwoordde de politieman onbewogen. ‘Als u even opzij wilt
gaan.’
Vanuit de gang klonk het geluid van spoelend water.
‘Toch’, mompelde Jat.
‘Hebt u een huiszoekingsbevel?’ Vests hand steunde op
de leuning van zijn stoel. De agenten zagen hem trillen. ‘Pier!’
riep hij. ‘Kom eens.’
‘Wat is er aan de hand?’ De doodgraver stapte de kamer
binnen met geopende gulp en losse broekriem. De aanblik van
de twee agenten verraste hem. ‘Zoeken de heren iets?’
De oudste legde zijn hoofd in zijn nek. ‘Bent u de
bewoner van dit pand?’
‘Ja. En u komt hier zomaar binnenvallen?’
‘Wij werden binnengelaten door uw zoon.’
‘Zoon?’
De agent knikte in de richting van de jongen.
‘Neefje. Zoekt u hem ergens voor? Meisjes? Honderd
piek?’ Hij zocht Donny, die terugkeek met grote ogen en hoge
schouders.
‘Mogelijk,’ zei de agent, ‘maar eerst willen wij dat deze
jongeman zich identificeert.’ Zijn hand zwaaide verveeld naar
Soufiane. Pier stopte zijn overhemd in zijn broek en sloot zijn
gulp. ‘Wordt hij ergens van verdacht? Ik bedoel, wij hebben
hier onze wekelijkse kaartavond, u valt binnen en vraagt zonder
enige aanleiding of mijn gast zich wil identificeren.’
‘Wij maken wel uit of er een aanleiding is’, sprak de
tweede agent, op een toon die niet bij zijn leeftijd paste.
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‘Laat je paspoort zien, dan kunnen we verder’, stelde de
koster voor. De kaarten ratelden in zijn hand.
‘Dit is meneer Toussaint,’ wees Pier achteloos, ‘koster
van de parochiekerk.’
‘Ik ben niet kerkelijk.’ De blik van de agent bleef op de
jongen gericht. ‘No Duts? Ei-die!’
‘Hij spreekt prima Nederlands, maar Soufiane heeft
natuurlijk geen paspoort op zak’, legde Vest uit. ‘De kans dat je
beroofd wordt is in deze straat nogal groot, dus een verstandig
mens laat zijn portefeuille thuis.’
‘De Bulgaar en de Pool heersen,’ legde Schaarbeek uit,
‘want er is te weinig blauw op straat.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Te veel bruin en te weinig
blauw.’
Schaarbeek knikte. ‘Blauw staat de eerzame burger te
storen bij zijn spelletje kaart en de Turk te vragen naar zijn
Ausweis.’
De agent bleef onbewogen. ‘Dan gaat meneer gewoon
mee naar het bureau.’
‘Dat is goed’, besliste Vest. ‘Met deze heren valt niet te
praten.’
Toussaint schrok en toonde Vest zijn kaarten. ‘Ga je met
hem mee? Hoe moet dat dan?’
De sigarenboer duwde Soufiane de gang in. ‘Kom, we
gaan de hoofdcommissaris even vertellen wie je bent.’
‘Nog een fijne avond, inspecteurs’, grijnsde Schaarbeek.
‘Ik was even bang dat het over die katten zou gaan’,
fluisterde Toussaint, toen hij de buitendeur in het slot had horen
vallen. ‘Maar waarom Vest nou zo nodig méé moest. Het is
onze káártavond!’
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‘Ik zou nog weleens op vakantie willen’, zei Jat. ‘Ik hoef
niet naar China, maar de grotten van Han zou ik leuk vinden.
Of Nunspeet. Ik heb nou geld.’
‘Als je de kist hebt betaald, kun je van de rest nog naar
Rio varen’, zei Pier. ‘Dan heb je dat tenminste gezien.’
‘Oom Janus!’ klonk het door de dichte deur. ‘Oom Janus!
Meneer Geleijnse wil u spreken!’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Niet op reageren. Meneer
Geleijnse heeft geld nodig.’
Piers stoel kraakte. ‘Ik kom er aan jongen.’
‘Zitten we dan’, zei de koster. ‘Geen drank, geen spelers,
geen spel. Waarom hebben we nog een kaartavond?’
‘Ik ga echt niet naar huis’, schrok Schaarbeek. ‘Greet en
Lies zijn twee handen op één buik. Maar wat bedoelde je met
die katten, Baptiste?’
‘Niks. Ik wil ze gewoon niet in mijn tuin hebben.’
De meteropnemer boog zich over tafel. ‘Jat, wil jij wat te
drinken halen?’
‘Dat lijkt me niet verstandig, Bert. Ik laat tegenwoordig
alles vallen. De kracht is eruit. Ik pak een glas en pats, het ligt
op de grond.’
‘Koster!’
Jat had het gehoord. ‘Je wordt geroepen.’
‘Ja, ja.’ Toussaint schoof zijn stoel naar achteren en
opende de kamerdeur. ‘Wie riep mij?’
‘Hier! In Donny’s kamer.’
‘Ik heb geen geld en als ik het had, leende ik het niet uit.’
‘Neem wat te drinken mee’, riep Schaarbeek.
‘Kijk, meneer Toussaint,’ wees de jongen, ‘meneer
Geleijnse nodigt u uit.’
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‘Geen tijd Fausto’, riep de koster. ‘Geen tijd en geen
geld.’
‘Hé, ouwe duitendief!’ Het knetterde door de kleine
luidspreker van het apparaat. ‘Wat sta je weer te klagen. Zak
eens een beetje, ik zie alleen je dikke buik!’ De koster knakte
door zijn knieën en blikte argwanend in de lens. ‘Geen geld,’
schreeuwde hij, ‘en geen tijd.’
De beeldverbinding was uitstekend. Ze zagen de
geëmigreerde kruidenier in een bloemrijk shirt poseren voor
een zonbeschenen huis. ‘Ouwe mopperkont, je bent geen spat
veranderd. Ik zeg net tegen Pier dat jullie deze kant op moeten
komen. Je vermolmt in die kouwe nattigheid. Kom eens uit die
verloederde straat van je!’
‘Geen geld en geen tijd.’
‘Ik heb geld.’ Jats massieve lijf vulde de deuropening. ‘Ik
heb geld en nog een beetje tijd.’
‘Hoor ik daar Jat?’ schetterde de speaker. ‘Ouwe reus!
Kom eens dichterbij!’
De melkman boog zich naar het apparaat en kneep zijn
ogen samen. ‘Carol? Hoe is het?’
‘Jemig Jat, wat ben jij een ouwe vent geworden. Je moet
met die kale kop in de zon komen zitten’, schaterde het scherm.
‘Pak het vliegtuig en kom naar Iraio!’
‘Geen haar op mijn hoofd’, riep Toussaint vanuit de
gang. ‘Ik ga de straat niet uit. Ik heb niks te zoeken op een
eiland in de zon. Mij te heet. Kom, mannen, kaartavond!’
De meteropnemer krabde zijn hoofdhuid. ‘Die denkt dat
we kapitalisten zijn! Even vliegen naar een tropisch eiland!’
‘Vliegtuig?’ sprak Jat hees. ‘Gaat er geen boot heen?’
‘Daar heb je geen tijd voor, Jat’, zei Pier. ‘Vliegen gaat
sneller.’
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‘En als ik neerstort?’
‘Of je nou met de ene kist gaat of met de andere’, riep
Schaarbeek jolig. ‘Ik heb nog nooit gevlogen. Ik vind het niks.
Een mens hoort niet in de lucht. Mij niet gezien, Carol’, zei de
melkman. ‘Een mens hoort ook niet op het water’, tekende Pier
aan. De doodgraver had watervrees. ‘Misschien wil Toussaint
mee.’
‘Voor geen goud’, klonk het uit de kamer. ‘Ik kan niet
weg. Straks staat Thérèse voor een dichte deur.’
‘Vest dan’, probeerde Pier. ‘Vest is zo vaak gepest dat-ie
niet bang meer is.’
‘Wie zegt dat ik bang ben?’ riep de koster. ‘Ik moet
thuisblijven voor Thérèse en ik kan niet tegen hitte.’
‘Zie je wel, Jat!’ jubelde Pier. ‘Koster zou het doen.’
‘En jij dan?’ vroeg Schaarbeek. ‘Jij zegt niks.’
‘Ik kan niet weg. Het sterven staat niet stil.’
‘Ik hoor het wel’, riep het scherm. ‘Jullie staan te
trappelen. Maar je bent welkom. Het is hier dertig graden en de
Golden Samena staat koud.’
‘Golden Samena’, riep Toussaint vanuit de kamer. Het
klonk als een vloek.
‘Belangrijker is dat de mensen hier tien jaar ouder
worden dan jullie in die natte straat’, zei Apollo. ‘Denk je eens
in: tien jaar langer leven!’
‘Tien jaar langer ellende’, zei Schaarbeek. ‘Daar zit een
mens niet op te wachten, Carol. Zo leuk is het leven niet meer.’
Hij wrong zich tot bij het scherm. ‘En hoe zit het met de
bruinen in jouw straat? Net zo erg als hier?’
‘Bruinen?’
‘De Turk, de Marokkaan, de Pool, de Bulgaar!’
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‘Alleen maar Grieken, Schaarbeek. Alleen maar Grieken.
Ze noemen het hier zelfs Griekenland! Ik zal je nog wat
vertellen, ouwe duivenmelker. Alle meters zitten hier aan de
buitenkant van de huizen. Je hoeft niet in het spinrag te
wroeten. En van computers hebben ze hier nog nooit gehoord.
Het gaat allemaal met de hand. Een meteropnemer is hier nog
iemand. Hoor je me? Een meteropnemer is hier nog iemand die
met respect wordt behandeld. En Vest… is Vest er niet? Vertel
hem maar dat het hele eiland rookt. Dag en nacht. Een
goudmijn voor een sigarenboef! En Koster, kom eens terug met
je dikke buik. Weet je dat de kerken hier nog elke zondag vol
zitten? En dat ze biljetten op de collecteschaal gooien in plaats
van die miezerige muntjes? De mensen worden hier honderd
jaar. Omdat ze olijven eten en wijn drinken. Ze gaan pas dood
als ze er genoeg van hebben. Hier is het leven zoals het leven is
bedoeld. Zoals het leven in de straat was, vijftig jaar geleden.’
De koster keerde terug in de kamer van de jongen en
staarde naar het scherm. ‘Overdrijven is ook een vak. Ik kan me
niet voorstellen dat alle kerken er elke zondag vol zitten. En
biljetten in plaats van munten? Dan zal zo’n biljet wel niks
waard zijn. Carol blijft een fantast en een oplichter.’
‘Een fantast en een oplichter.’ Schaarbeek floot tussen
zijn tanden.
‘Roken ze sigaretten of shag?’ vroeg Jat. ‘Dat moet Vest
weten. Voor de marge.’ De melkman draaide zich grinnikend
naar de deur. ‘Die Carol. Vliegen naar een zonnig eiland. Ik
laat het maar zo.’
‘Mijn moeder vindt je een aardige jongen.’
Een tram knarste door de bocht. Passanten liepen tegen
de stoelen op het stadsterras. Een enkeling verontschuldigde
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zich. Ze zei het terloops. Alsof het er niet toe deed. Hij boog
zich over de wankele tafel. ‘Je moeder is een aardige vrouw, en
ik praat graag met haar, maar vind jij mij ook een aardige
jongen? Dat vind ik belangrijker.’ Hij was te laat met zijn
aansteker.
‘Moeder zou het niet erg vinden als we ons zouden
verloven.’ Ze draaide haar hoofd en blies de rook weg van het
terras. Hij zocht de juiste toon. ‘Ik zou dat ook niet erg vinden,
maar het gaat erom wat jij vindt.’
Ze legde haar sigaret op de rand van de asbak en reikte
naar haar appelpunt. Ze zoog de room van haar vork en sloot
haar ogen. ‘Verrukkelijk. En met die zon erbij… het is echt al
een beetje lente.’ Zijn lepel raasde door zijn koffiekop. Ze wees
ernaar. ‘Wil je er een gat in boren?’
Het was de belofte van het voorjaar. Het was zijn
verlangen naar zekerheid. Hij nam een teug zuurstof en stelde
haar de vraag.

Een toef slagroom plakte aan haar lip. Ik heb mijn mond
vol en kan niet antwoorden, vertelde haar wapperende hand.
Haar tong wrikte een gebaksrest uit haar kies. Een tram knarste
door de bocht. Een passant schopte tegen zijn stoel. Een mus
stal een kruimel van zijn bord. Ze sloeg haar benen over elkaar.
‘Dat klinkt als een aanzoek. Hebben we haast?’
‘Je zegt geen ja.’
Gemorste koffie trok een bruine streep over het witte
aardewerk. ‘Heeft moeder je niet verteld dat ik het slecht
verdraag als mensen me onder druk zetten?’ Een koude zeemist
trok het land in.

239

‘Carol heeft ons uitgenodigd om naar zijn eiland te
komen.’
‘Carol?’
‘Geleijnse! De kruidenier.’
‘Wat is daarmee?’
Hij blies zijn wangen bol. ‘Ben je dat vergeten? Daar
begrijp ik niks van. De kruidenier! Tegenover Jat! Waar nu de
buurtsuper zit. Heb ik je vorige week verteld!’
‘Neem me niet kwalijk hoor. Ik ken Geleijnse wel, maar
ik ben vergeten dat je me iets over hem hebt verteld. Ik onthoud
gewoon niet zo goed. Zijn eiland?’
‘Omdat het je niet interesseert! Als ik je iets vertel, ben je
het de volgende dag vergeten! Iraio! Daar woont hij
tegenwoordig’
‘Iraio?’
‘Weet je dat ook al niet? Wat weet je toch weinig! Dat
komt van dat breien!’ Hij had zijn overhemd losgeknoopt. Zijn
nagels krabden de borstrok die zijn buik omspande.
‘Wou je met de jongens mee?’
‘Mooi! Je hebt geluisterd! Je bent het niet vergeten!’
Zijn sarcasme sneed door haar ziel, maar ze ging er niet
op in. ‘Het zou misschien goed voor je zijn. Een keertje er op
uit.’
‘Al zou ik het willen, ik heb er het geld niet voor. Ik ga
mijn pyjama aantrekken.’
‘Pak je een schone?’ riep ze hem na. ‘Ik heb je nieuwe
gewassen en gestreken.’
De geluiden waren vertrouwd. Het raspen van zijn
tandenborstel, het rochelen, het spuwen, het gorgelen van de
wasbak, zijn scheten, een stotterende straal urine, het
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doorspoelend toilet, het dichtvallen van de slaapkamerdeur en
het ratelen van de wekker.
De stilte was weldadig. Ze haalde diep adem en pakte het
breiwerk van de bijzettafel naast haar stoel. De pennen tikten
een rustgevend ritme. De televisie toonde beelden, maar ze
keek niet. Geconcentreerd telde ze haar steken. Als hij een
weekje weg is, besefte ze, kan Greet een nachtje blijven slapen.
Het tikken stokte. Haar gezicht ontspande, haar mond gleed in
een liefdevolle lach. Dat zou gezellig zijn. Broeds drukte ze de
pennen in haar warme oksels, de bovenarmen stijf tegen haar
lichaam geklemd.
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26
‘Vrolijke boel hier’, fluisterde Vest achter zijn hand.
‘Verboden te praten zeker.’ Een vrouw met opgezette benen
loerde over de rand van haar tijdschrift. De spekzolen van een
verpleegster tsjilpten. Ergens werden longen uit een lijf
gehoest. Een alarm riep om aandacht.
‘Je dokter.’ De sigarenboer knikte. Een man in witte jas
sorteerde papieren in de map op zijn arm en zocht de ruimte af.
‘De heer of mevrouw Sabbe.’
Niemand voelde zich aangesproken.
‘De heer of mevrouw Sabbe’, herhaalde hij. Luider. Er
klonk twijfel in zijn stem. Het zou niet de eerste keer zijn dat
de administratie een fout had gemaakt en hij een overleden
patiënt naar zijn behandelkamer nodigde. Maar de vrouw met
opgezette onderbenen legde haar tijdschrift neer en wrikte zich
zuchtend van haar stoel. Nerveus lachend volgde ze de medicus
naar de deur, die discreet achter haar rug gesloten werd. Een
negroïde man slipperde langs de wachtenden en neuriede een
luie deun.
Vests ogen hadden haar gevolgd. ‘Benieuwd wat de heer
of mevrouw Sabbe te horen krijgt.’
Het was Toussaint geweest. ‘Zo kan het niet langer’, had
hij gezegd. De bierglazen vielen met grote regelmaat en erger:
Jat maakte fouten bij het bieden. Om beurten zouden ze hem
vergezellen naar het ziekenhuis.
‘Kwart voor twaalf’, zag de sigarenboer. ‘Twintig
minuten te laat.’
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‘Niet voor het eerst’, zei Jat. ‘Als wij onze klanten laten
wachten, lopen ze weg. Hier kan het. De klanten komen toch
wel terug.’
‘Ben je zenuwachtig?’ Vest antwoordde zichzelf. ‘Ik zou
zenuwachtig zijn. Het is niet niks. Aan de andere kant krijg je
alle aandacht. Het gaat hier even helemaal om jou. Om
niemand anders.’
Een Hindoestaanse man tapte water uit een plastic
reservoir. Zijn beker stroomde over, een straal koud water
kletterde op de blote voet in zijn sandaal. Geschrokken deed hij
een stap naar achteren.
Vest had het gezien. ‘Wil je ook wat?’ wees hij Jat. ‘Er
ligt genoeg.’ De melkman reageerde niet. ‘Ik begrijp het wel,
hoor, dat je zenuwachtig bent. Je weet maar nooit wat de dokter
je gaat vertellen. De ene keer is het goed, de andere keer is het
fout. Dat moet je maar afwachten.’
Jat vond een aangebroken rol pepermunt in de zak van
zijn Manchester pak. Zijn vingers wikkelden de aluminiumfolie
van de rol, zijn nagel wipte een exemplaar uit de verpakking.
Vest hoorde hem sabbelen. ‘Ik zou liever een sigaar opsteken,
maar dat mag hier natuurlijk niet. Niet in de wachtkamer van
de dokter. Misschien hebben al die mensen kanker gekregen
van het roken. Dat is ze tenminste wijsgemaakt door de
televisie. Dat roken slecht is. Nou, kijk mij dan eens!’ Vest
spreidde zijn armen en bekeek zijn buik. ‘Als er íemand ziek
moest zijn geworden van tabak, dan ben ik het wel. Ik sta er de
hele dag middenin, mijn hele leven al en ik rook een stevige
sigaar. Maar alleen kwaliteit. Dat is belangrijk. Als je kwaliteit
rookt, kun je niet ziek worden. Een mens wordt ziek van
rommel. Niet van kwaliteit.’
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Hij boerde en liet zijn ogen door de ruimte gaan. ‘Van
jenever word je ook niet ziek. Je moet natuurlijk niet elke dag
een fles tot je nemen, maar een glaasje kan geen kwaad. Het
compenseert, weet je dat? Tabaksrook vernauwt de bloedvaten
en alcohol maakt ze wijder. Zo blijft een mens gezond. Als je
maar voor kwaliteit kiest.’
De pepermunt kraakte. Ergens in het gebouw werd een
cd-speler geactiveerd. Een panfluitist zette zijn lippen in
Strangers in the night.
‘Het is steeds gekker geworden met die kritiek op tabak.
Roken schaadt de gezondheid, zetten ze op een pakje. Zo weet
ik er nog wel een paar. Winkelier zijn schaadt de gezondheid.
Ze slaan je hersens in. Wonen in een drukke straat schaadt de
gezondheid. Een mens wordt zieker van de dieselstank van
stadsbussen dan van een goeie sigaar. Hoor wat ik zeg: van een
góeie sigaar.’
Jat controleerde zijn horloge. ‘Dokter heeft een half uur
vertraging.’ Stukgebeten pepermunt gleed op zijn revers.
De deur waardoor de heer of mevrouw Sabbe was
verdwenen, ging op een kier. De wachtenden zagen de patiënt
en zijn of haar arts in bewogen gesprek. ‘Dan zie ik u sowieso
volgende maand terug’, hoorden ze. De patiënt haalde een
papieren zakdoek uit haar tas en depte haar ogen. ‘Fijne dag
nog’, groette ze de wachtenden met onvaste stem.
‘Slecht nieuws’, zei Vest. Hij keek haar na, tot ze was
verdwenen in de gang. ‘Two lonely people, we were strangers
in the night’, zong hij zachtjes mee.
‘De heer Cohen.’
Een zestiger die rusteloos zijn vingers langs elkaar had
gewreven, stond soepel op en spoedde zich naar de arts. ‘Jood’,
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zei Vest. ‘Beetje opschieten Moos. We hebben niet de hele dag.
Zijn wij hierna?’
Yesterday, all my troubles seemed so far away.
‘Weet je wat ze vroeger zeiden? Een tevreden roker is
geen onruststoker. En zo is het. Een rokertje ontspant de mens.
Wat zie je tegenwoordig? De mens mag niet meer roken en
wordt onrustig. Kijk maar om je heen.’
Een vrouw perste haar lijf in de stoel naast de
sigarenboer. Ze ademde zwaar. ‘Dokter is uitgelopen?’
‘Mijn buurman wacht al drie kwartier’, overdreef Vest.
‘Allemaal zieke mensen en ze laten je barsten.’
‘Ik was er al, maar ik moest terug.’ Haar handen
grabbelden door haar tas. ‘Ik was het vergeten en zonder pasje
word je niet geholpen. Als dokter niet was uitgelopen, was ik
nu te laat geweest.’
‘Geluk bij een ongeluk.’
Ze knikte opgetogen.
De heer Cohen stapte monter de behandelkamer uit,
groette de wachtenden en verdween.
‘Goed nieuws. There’s a shadow hanging over me, oh,
yesterday came suddenly…’
‘De heer Koot.’
‘Dat ben jij.’
‘Ik heb ka. Ik ben niet doof!’ Jat hees zich overeind en
stampte zonder groeten de spreekkamer in.
‘Bent u familie van de heer Koot?’ hield de arts Vest
staande. Hij bladerde door zijn map, maar vond geen antwoord.
‘Een straatgenoot’, zei Vest. ‘De heer Koot heeft geen
familie. Ik ben de heer Korver, tabakswarenwinkelier op de
hoek van de straat.’
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‘Tabakswarenwinkelier’, herhaalde de arts. Hij bladerde
een tweede keer door zijn map. Consciëntieuzer nu. ‘Dus u
verkoopt tabakswaren.’
‘Alleen kwaliteit en een enkele keer Kretenzers. Op
speciaal verzoek. Maar niet aan Jat. Jat rookt niet. Het smaakt
hem niet meer.’
‘Jat?’
‘Jat. De heer Koot. Vanwege zijn grote handen. Zo
noemen wij hem. Zijn straatgenoten. Ik heet Korver, maar mij
noemen ze Vest.’
‘Juist ja, meneer Vest, wilt u toch even buiten de
behandelkamer wachten?’
‘Natuurlijk.’ Opgelucht droop hij af, terug naar het
vergeten pasje. Ze zag hem naderen en grijnsde vals.
‘Weggestuurd zeker? Zonder pasje kom je niet binnen. Ik zei
het toch?’

Ze zaten weer tegenover elkaar. Haar moeder op de stoel
met de verschoten bekleding en het grand foulard, de
mahoniehouten salontafel tussen hen in. Het verzilverde
dienblad met galerierand, de theepot met floraal decor, de
bijpassende roomkan, de porseleinen suikerpot met gouden
bloemenguirlande van Schirnding Qualitäts Porzellan. Stille
getuigen van een verleden in welvaart.
‘Louise is een beschadigd meisje, Baptiste. Ik begrijp dat
je daar moeite mee hebt.’ Het trof hem als een verwijt. Hij had
nergens moeite mee. Hij begreep haar niet. Dat was alles. Hij
begreep haar reacties niet en hij begreep haar gedrag niet. ‘Ze
is onvoorspelbaar. Dat maakt me bang.’
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‘Het heeft niets met jou te maken. Ik denk zelfs dat jij een
van de weinige jongens bent die haar uiteindelijk zullen
begrijpen. Je bent dol op haar en je bent pienter.’
‘Was ze ook maar dol op mij’, schoot het door zijn hoofd,
maar hij zweeg. Haar blik dreef van hem weg. ‘Louise heeft
moeite met haar emoties. Ze vindt het moeilijk om haar liefde
te tonen. Bang om teleurgesteld te worden.’ Ze sprak snel. Het
moest gezegd voor ze spijt kon krijgen.
‘Gecompliceerd hoor’, zei hij. ‘Ik zal haar toch niet
teleurstellen? Ik ben dol op haar, maar ik zou mijn leven
moeten doorbrengen met een vrouw die misschien niet zo dol
op mij is. Die het in elk geval niet zal tonen.’
‘Het is te doen als je je er eenmaal toe hebt gezet.’ Ze
draaide dromerig de ring rond haar vinger. ‘Als je hebt besloten
van iemand te houden in de wetenschap dat er weinig liefde
terug zal vloeien. Als je accepteert dat mensen wonden hebben
die nooit sluiten en blijvend verzorging vragen.’
Hij schoof zijn theekop terug de tafel op en legde zijn
handen op zijn knieën. ‘Ik snap er niks van. Er is iets gebeurd
wat haar maakt zoals ze is, en ik moet dat accepteren. Ik moet
snappen waarom ze lief en aardig tegen me doet, maar het te
vroeg vindt voor een verloving. Ik moet dat snappen, maar
niemand vertelt me wat er is gebeurd.’
Ze moest lachen van zijn hulpeloze blik. ‘Geef haar nog
een poosje. Ze zal nadenken over je aanzoek. Als ze ja zegt,
moet ze het vertellen, want echtgenoten mogen geen geheimen
hebben voor elkaar.’
‘Als ze ja zegt. Daar wachten we dan maar op.’
‘Ik weet niet of ik de antwoorden heb, maar kom langs
als je vragen hebt. Ik vind het prettig om met je te praten.’
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‘Wat zei hij?’
Jat zocht het antwoord op de kleverige vloer. ‘Niet best.
Als ik nog dingen wil doen, moet ik ze snel doen.’ Zonder halt
te houden liep hij naar het einde van de wachtruimte. ‘Ho,’ liep
Vest hem na, ‘laten we een kop koffie drinken. Of kouwe thee
zonder suiker, als ze die hier schenken.’
‘Meneer De Vest!’ De arts wenkte hem vanuit de
deuropening. ‘Ik ben blij dat uw straatgenoten de heer Koot
nooit ongekleed hebben gezien.’ Hij knipoogde.
‘Mevrouw Van Koningsbruggen!’
Een vrouw stak haar pas in de lucht en stapte de arts
strijdvaardig tegemoet.

In het cafetariagedeelte van het ziekenhuis was een tafel
vrij, niet ver van de uitgiftebalie. ‘Hospitaria’, zag Vest op de
menukaart. ‘Ons gemoderniseerde comfortrestaurant heeft een
nieuwe naam gekregen’, las hij hardop. ‘Verpleegkundige
Robert Versteegen van de afdeling IC won met zijn
prijswinnende inzending een vertroeteldag in een wellness
resort naar keuze. Directie en medewerkers feliciteren hem met
deze prijs.’
De sigarenboer raadpleegde zijn spijskaart. ‘Wat zullen
we doen, Jat? Een broodje beenham met een teentje knoflook?’
De melkman reageerde niet.
‘En een longdrink?’
Het was er rumoerig. Volwassenen spraken op luide toon,
kinderen renden rond tafels. De panfluitist had nieuw materiaal
gevonden.
‘Ik wil alleen drinken’, beval Jat hees. ‘Geen koffie. Geen
kouwe thee. Doe maar vruchtensap.’
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‘Geen kouwe thee’, herhaalde Vest. Zijn vinger gleed
over de kaart en bleef hangen bij een biologische jus de
pommes van vier vijfennegentig.
‘De tumoren laten zich niet meer stoppen. Het zal nu snel
gaan, verwacht de dokter. Ik laat het maar zo.’
‘Het medisch bulletin van twaalf uur’, zei Vest. ‘Je bent
er rustig onder.’
‘Het komt niet onverwacht. Ik was verbaasder geweest
als de arts me had verteld dat ze verdwenen zijn.’
‘Hoe snel?’
‘Dat vertellen ze er nooit bij. Dan kun je ze aanklagen als
het tegenvalt.’
‘Weken? Maanden?’
‘Dat vertellen ze er niet bij, zeg ik toch!’
‘Somewhere over the rainbow…’ Vest kende één regel,
de tweede neuriede hij mee, in een naastliggende toonsoort.

De fles viel stuk op de stenen vloer. Glazen ijsschotsen
dreven op de uitdijende plas jus de pommes. Kinderen staakten
hun spel, volwassenen vielen stil. ‘Leg daar maar neer,’ klonk
het uit de mond van een humorist, ‘en ga er zelf naast liggen.’
De serveerster had een hekel aan mensen. Ze stelde zich
dreigend naast Jat op en wees gebiedend naar de vloer.
‘En nou mag ik het zeker opruimen.’
‘Het gleed uit mijn handen’, excuseerde de melkman
zich. ‘Ik heb er geen kracht meer in.’ Hij opende en sloot zijn
hand om het defect te demonstreren. De serveerster verplaatste
haar blik naar Vest en zette haar handen in haar zij. ‘Daar had u
dan wel even op mogen letten. Als u een patiënt begeleidt, bent
u verantwoordelijk voor hem. En voor de rotzooi die hij
maakt.’
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De sigarenboer bekeek haar over de rand van zijn bril.
Zijn mond vormde volzinnen die hij niet uitsprak. Ze had het
begrepen. Bokkig sjouwde ze haar geteisterde lichaam naar de
uitgiftebalie en beklaagde zich bij een collega. ‘En wij mogen
het opruimen’, vingen de mannen op.
Vest grijnsde. ‘Appelsappie, Jat?’
‘Ik ga naar Carol. Mijn besluit staat vast.’ Kopjes
rammelden, lepels kletterden op de stenen vloer. Jats arm was
als een losgeraakte slagboom op het formica tafelblad geklapt.
Kinderen renden naar hun ouders en richtten angstblikken op
de enge mannen. De serveerster wees op het duo en draaide
haar wijsvinger rond haar slaap. ‘Ik weet niet waar Carol
woont, maar ik ga op reis. Ik heb geld, ik heb tijd en Tinie kan
me deze keer niet tegenhouden. Ga ik tenminste één keer die
verre horizon zien.’
Vest glom. ‘Zal ik meegaan?’
‘Mee? Waarom zou je?’
‘Wat heb ik dat me hier bindt?’ Hij wachtte het antwoord
niet af. ‘Ik heb mijn huis en mijn zaak verkocht, mijn
seniorenflat is nog niet ingericht en ik woon in een criminele
buurt.’
‘Soufiane?’
‘Soufiane zit weer vast. Een klein vergrijp, zoals dat heet.
Het is een beste jongen, maar het blijft een apie: als-ie iets ziet
glimmen, moet-ie het hebben. En er glimt heel veel vandaagde-dag. Moet ik hier blijven om hem uit het cachot te houden?
Ben ik dat verplicht, Jat?’ De melkman wist het niet. ‘Ik heb
geld en ik heb tijd, net als jij. Die flat loopt niet weg.’
‘Dan gaan we samen’, besliste Jat. ‘Het kan geen kwaad
om een straatgenoot bij me te hebben als ik dood neerval. Het
is geen mooi gezicht, en iemand moet de rommel opruimen.’
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‘Je maakt het wel aantrekkelijk.’
De serveerster was klagend door haar knieën gezakt en
veegde het restant van Jats appelsap bijeen. ‘Daar ligt nog een
stuk’, wees Vest. ‘Naast die hond.’ Het dier ontblootte zijn
tanden en gromde vals. ‘Misschien willen Koster en
Schaarbeek ook mee’, zei hij. ‘De een is zijn baan kwijt en de
ander heeft ruzie thuis.’
‘Dat we met zijn vieren gaan’, begreep Jat. ‘Dat is nogal
wat. Vier bejaarden op een boot.’
‘Op een boot?’
‘Hoe anders?’
‘Vliegen. Met het vliegtuig.’ Vest spreidde zijn armen.
‘Daar hebben we het over gehad. Ik heb nooit gevlogen
en dat ga ik ook niet doen.’ Zijn arm klapte weer op tafel.
Ergens klonk een opgewonden mannenstem. ‘Moet ik je arm
amputeren? Dat kan hoor, idioot! Operatiekamers genoeg.’ Een
vrouw lachte schel.
Vest boog zich naar de melkman. ‘Waar ben je nou bang
voor? Pier heeft het zo duidelijk uitgelegd: je hebt nog een paar
maanden te leven! Wat maakt het dan uit of je neerstort of niet?
Voor mij zou het erg zijn om te gaan, voor jou niet.’
Jat zakte terug op zijn stoel. ‘Het deugt gewoon niet. Als
de goeie God had gewild dat we vlogen, had hij ons wel
vleugels gegeven.’
‘Er gáát niet eens een boot naar Griekenland.’
Vertwijfeld hief hij zijn handen.
‘Ik ben altijd bang voor brand geweest. Van der Kolk had
kortsluiting. Dat zag er lelijk uit.’
‘Dat weet ik. Dat heb je honderd keer verteld.’ De
sigarenboer schoof zijn stoel terug en stond op. ‘We gaan
vliegen, Jat. We gaan vliegen en we zien wel hoe het afloopt.
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Vallen we dood, dan vallen we dood. We hebben niks te
verliezen.’
‘Mooi zo’, riep de man van de amputatie. ‘Als je maar
opsodemietert! Herriemakers!’
‘Weet je al wat je doet?’
‘Wat? Dat ik wát doe?’
‘Naar Geleijnse. Met de jongens.’
‘Ik krijg jou met geen tien paarden mee en ik heb geen
geld.’
‘Ik hoef niet mee hoor.’
‘Ik heb geen geld.’
‘Ik heb een klein beetje spaargeld. Wil je dat hebben?’
‘Jij? Spaargeld? Hoe kom jij aan spaargeld? Ik breek
mijn rug in meterkasten en ik heb geen dubbeltje!’
‘Zegeltjes. Van elke winkel spaarde ik de zegeltjes en de
bonnen. En de opbrengst stopte ik in een doos.’
‘Voor wát!?’
‘Voor een uitje of zo.’
‘Een uitje! Ik krijg je de straat nog niet op.’
‘Het werd vanzelf een kapitaaltje.’
Zijn mond zakte open. ‘Hoeveel?’
‘Zal ik eens tellen? Als jij je omdraait, pak ik het doosje.’
Hij deed het. ‘Een kapitaaltje nog wel!’ jammerde hij. ‘Ik
breek veertig jaar lang mijn rug in die verdomde meterkasten
en mevrouw zit zegeltjes te plakken.’ Hij spitste zijn oren.
Tussen haar breispullen. Natuurlijk! Tussen haar breispullen!
‘Draai je maar om’, sprak ze innemend. Het deksel was
van de doos en hij zag gekreukelde bankbiljetten tot aan de
rand.
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‘Even stil’, gebood ze. Haar vingers trappelden door de
stapel.

‘Tweehonderd,

tweehonderdvijftig,

tweehonderdzeventig…’
‘Dat gaat goed.’ Ze hoorde zijn ademhaling en genoot.
‘Driehonderd, en je bent nog niet op de helft. Daar moest
ik een week voor werken.’
‘Even

stil!

Vijfhonderd,

vijfhonderdvijftig,

zeshonderd…’
Zijn lippen telden geluidloos mee. Tot hij haar nagels op
de bodem hoorde krassen. ‘Elfhonderdtwintig. Klopt dat?’
‘Elfhonderddertig’, corrigeerde ze. ‘En ik heb nog
driehonderd uitgeleend aan Greet. Als ik haar bel, brengt ze die
morgen terug.’
‘Greet!’
‘Ja, Greet! Als jij nou lekker met de jongens naar
Geleijnse gaat, dan kan ik mijn dochter een weekje te logeren
vragen. Dan is dat geld goed besteed.’
Ze pakte haar breiwerk en telde de steken.
‘Voor de laatste keer, Baptiste. Je gaat niet mee?’
‘Ik heb het je verteld, Felix. Hitte, Thérèse, geldgebrek.
Het kan niet.’
‘Je weet niet eens wat het kost. Misschien valt het mee.’
Jats arm klapte op het tafelblad. ‘Als Koster mee wil,
betaal ik zijn reis. Dan gaan we met ons cluppie.’
Schaarbeek grijnsde. ‘Je zit eraan vast, Baptiste.’
De koster schoof over zijn zitting. ‘Dat is een mooi
gebaar, Jat. Heel mooi. Maar ik kan je niet terugbetalen.
Voordat ik het bedrag bij elkaar heb, leg jij je moede hoofd te
ruste.’
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‘Wie heeft het over terugbetalen? Wou je een dooie
terugbetalen? Je weet het adres niet eens.’
‘Misschien via Coppi’s computer’, grinnikte Vest.
‘Alsof dat joch geld door de lucht kan sturen’, snauwde
Toussaint.
‘Gods

wegen

zijn

ondoorgrondelijk’,

mompelde

Schaarbeek. ‘Misschien heeft hij ook elektrische post. Drinken
we nog wat?’
‘Mama, waarom huil je?’ had ze gevraagd.
‘Het is niks kindje, niks. Mama heeft een beetje verdriet,
maar dat gaat wel over.’
Laat die avond had ze de buitendeur gehoord. Ze viel met
een klap in het slot, ruiten trilden. Moeder was vroeg naar bed
gegaan. In de badkamer was iets gevallen. Iets van glas. Het
was uiteengespat op de stenen vloer en ze had moeder lelijke
woorden horen zeggen. Moeder had ook gekrijst, als een
gewond dier. Van angst had ze de slaap niet kunnen vatten.
Pier was onwrikbaar. ‘Ik kan niet mee. Het sterven staat
niet stil.’
‘Dan moeten we vier kaartjes hebben’, was Vest
pragmatisch. ‘Hoe komen we aan vier kaartjes?’
Toussaint wist het. ‘Gewoon aan het loket.’
‘Jij verkoopt tramkaarten’, wees Jat op de sigarenboer.
‘Coppi.’ Schaarbeek had het op de televisie gezien. ‘Wee
wee wee en nog wat. Met de elektrische post.’
Volgens Pier sprak Schaarbeek onzin, maar hij verliet de
kamer. De mannen zwegen en spitsten hun oren. Ze hoorden
stemmen, maar konden het gesprek niet volgen. De doodgraver
bleef lang weg.
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‘Ze kunnen het niet vinden’, doorbrak Toussaint de stilte.
‘Dat was te verwachten. Zullen wij beginnen?’
‘Ben je nog verdrietig?’
Ze was vroeg opgestaan en had gewacht tot ze moeder
hoorde.
‘Een beetje, meisje.’
‘Is papa weer op reis?’ had ze gevraagd. Moeder had zich
naar het raam gedraaid.
‘Weet je het zeker? Kijk nog eens goed.’ Toussaints ogen
rondden de tafel. ‘Half vier op het vliegveld zijn? In de nacht?
Dan is het nog gesloten.’
‘Het staat er echt.’ Vest plakte zijn vinger onder de
vertrektijd en hield een ticket in de lucht. ‘Half zeven vertrek,
drie uur voor vertrek aanwezig zijn’, las Schaarbeek. ‘Dat kan
niet. Breng die kaartjes terug en haal maar nieuwe.’
‘Als ik dat geweten had’, jammerde Jat. ‘Zo’n piloot ziet
geen hand voor ogen.’
‘Ze hebben nachtkijkers.’ Vest had het gelezen. ‘En we
vliegen naar de zon. Daar richten ze zich op.’
‘Ik moet om twee uur opstaan!’ De ontzetting stond in
Toussaints ogen. ‘Dat moet je anders ook’, zei Vest. ‘Mannen
van onze leeftijd moeten ’s nachts drie keer.’
‘Nooit’, protesteerde Toussaint. ‘Nooit eerder dan drie
uur. En om half vijf nog een keer. Nooit om twee uur.’
‘Dan ga je een uurtje eerder. Dan stoppen we een uurtje
eerder met kaarten en dan ga je een uurtje eerder naar bed.
Alsof het zomertijd wordt.’ De sigarenboer had voorpret. ‘Pier
brengt ons naar het vliegveld. Nietwaar Pier? Heerlijk, zo’n
eiland. Zon, zee en een rokertje. Ik kan niet wachten.’
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‘Hoe laat moeten jullie weg? Toch niet midden in de
nacht?’ wilde Pier weten. ‘Het is een uurtje rijden. ‘Half drie
dus’, zei Vest. Pier peuterde smeer uit zijn oor. ‘Wat dacht je
van een taxi?’ Jat had het gelezen. ‘Voor een nachtrit rekenen
ze dubbel tarief. Dat is zonde. Als het niet nodig is.’
‘Jammer dat het nodig’, zei Pier. Zijn vingers wreven het
oorsmeer tot kruimels. ‘Ik ga niet ’s nachts rijden omdat jullie
op vakantie willen.’
‘Maar Pier,’ probeerde Schaarbeek, ‘het is al een dure
reis. Moeten we ’m nou nog duurder maken door een taxi te
bestellen?’
‘Voor dubbel tarief’, beklemtoonde Jat.
‘Ik dacht dat we vrienden waren’, zei de koster.
‘Straatgenoten’, corrigeerde Pier. ‘En jullie drinken me al
arm.’
‘Coppi kan natuurlijk niet rijden’, berustte Koster.
‘Er kan d’r één op zijn stang’, grinnikte Schaarbeek.
Vest verslikte zich. ‘Viespeuk!’ krijste hij. ‘Altijd die
smerige praatjes!’
‘Breng die kaartjes maar terug’, herhaalde Schaarbeek.
‘Het was een leuk idee, maar het gaat gewoon niet.’
‘Twee uur. Dit is het nieuws.’ Zijn hand bracht de radio
tot zwijgen. L uur 88 vertelde het gebarsten scherm. Hij
schopte de dekens weg en draaide zijn geborstrokte lijf naar de
bedrand. Zijn voeten tapdansten over de koude vloer tot bij zijn
pantoffels. Hij hoestte het nachtslijm uit zijn bronchiën en rekte
de spierpijn uit zijn rug. Naderend onheil. Er stond iets
vervelends te gebeuren. Met dat gevoel werd hij vaker wakker,
maar nu was het anders. Dreigender. Hij streepte de
mogelijkheden af. Er wachtte hem geen medisch onderzoek
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met onbestemde afloop of een slecht voorbereid examen. Het
was niet de dag na Louise’s vertrek en er werd niemand
begraven. Op de tast vond hij de knop van zijn bedlamp. Aan
het voeteneind ontwaarde hij de contouren van zijn
openstaande koffer. Heet bloed vulde zijn hersenpan.

Ze stootte hem aan. Teder. Ruwer toen hij niet ontwaakte.
‘Je moet eruit! Het vliegtuig wacht niet.’ Hij draaide zich
grommend om; de lattenbodem kraakte.
‘Hoe laat is het?’
‘Kwart voor twee. Moet ik thee zetten?’
‘Thee?’
‘Je moet naar het vliegveld.’
Ze schrok van zijn angstogen, maar voelde geen
medelijden. ‘Om half drie staat Janus klaar met de auto en je
moet nog een lappie over je gezicht halen. Wil je beschuit?’
‘Geen beschuit. Ik hou niks binnen. Wat zat er in het
eten?’ Zijn nagels raspten over zijn witte borsthaar.
‘Ook geen thee?’
‘Niks. Dat zeg ik toch!’
‘Dan zoek je het maar uit, ouwe mopperkont’, wilde ze
zeggen, maar ze zweeg. Ze zag zijn rug op de rand van het bed
en besefte dat ze veertig jaar naast hem was ontwaakt en dat hij
er morgen niet zou zijn. Hij rook naar nacht en oude mannen,
hij liet een wind en boerde.
‘Zo, dat is eruit’, zei ze.
‘Wat?’
‘Dat is eruit.’
‘Wat!? Wát is eruit?’
‘Laat maar. Je moet opschieten.’
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Ze hoorde hem hoesten en kokhalzen in de krappe
badkamer.
‘Gek idee’, schoot het door haar heen. ‘Morgen komt
Greet logeren. Voor het eerst in… ik weet niet hoe lang.’
Het geluid van het doortrekkend toilet ontspande haar. De
knoop in haar maag verdween. ‘Gek,’ dacht ze, ‘het lijkt wel of
ik kalmeer als ik mijn aandacht niet op hem richt.’
‘Dus je onthoudt het allemaal? Je weet waar alles staat?
En wat er niet is, wordt niet meer aangevuld. Komt geen
nieuwe voor. Begrijp je dat? De winkel gaat dicht.’
‘Winkel dicht, op is op.’
‘Precies Soufiane! Op is op! Waar heb je dat geleerd?’
‘Jij zeggen tegen klant. Op is op.’
‘Dat heb je dan goed onthouden! Heb je nog thee voor
me gezet?’
‘Ja ja, thee bijna klaar. Minty moroc.’
‘Gadverdamme! Is er niks anders?’
‘Op is op!’ De jongen straalde.
De sigarenboer had de slaap niet kunnen vatten. Nerveus
exerceerde hij door de winkel en wierp gehaaste blikken door
de ruit. ‘Loopt de torenklok achter? Het is toch al twee uur?’
‘Kwart voor twee. Jij veel zenuwachtig.’
‘Oom Janus? Oom Janus! Bent u wakker?’ De jongen
schrok van de gespataderde witte benen van de doodgraver. ‘U
moet opschieten. Om half drie staat meneer Toussaint te
wachten.’ Pier wreef zijn ogen open en blies zijn wangen bol.
‘Hoe laat is het?’
‘Tien voor half drie.’
‘Kwart voor twee. Zet maar theewater op.’
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Mopperend draaide hij zich op zijn buik. ‘De heren gaan
op staatsbezoek en de chauffeur mag ze wegbrengen. Ik ben
gek dat ik het doe.’
‘U moet de auto nog halen.’
‘Ik moet niks! Twee uur in de nacht mijn bed uit voor een
stel idioten. Ze verdwalen of ze storten neer.’
‘U lag te snurken, oom Janus. Goh, het ging door merg en
been.’
‘Hou toch je kop!’
‘Daar gaan we dan, meisje.’ Jat had onrustig geslapen.
Hij had zijn beschimmelde koffer uit de voorraadkelder
gehaald en hem gevuld met een pyjama, twee overhemden en
drie onderbroeken. Hij had thee gezet en twee boterhammen
met kaas op een bordje gelegd. Vanaf zijn keukenstoel had hij
zijn ogen door de ruimte laten gaan. ‘De laatste keer dat ik hier
zit, Tinie. Ik stort neer of ik eindig in een ziekenhuis. Hou een
plaatsje voor me vrij, meisje. We zien elkaar snel. Ik ben in elk
geval een kilometer dichterbij. Zwaai maar als je een vliegtuig
ziet. Ik zit bij het raam.’
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27
‘Gaan we dáármee?’ Onthutst staarde Toussaint naar de
zwarte bedrijfswagen aan de stoeprand. ‘Je hebt toch
volgauto’s?’
‘Hád’, geeuwde Pier. ‘Zo goed gaan de zaken nou ook
weer niet. Zolang jullie het verdommen om cliënt te worden,
kan ik geen gekke dingen doen.’ Hij grijnsde vals. ‘Als het je
niet aanstaat, moet je het zeggen. Dan ga ik mijn bed weer in.’
Vest plaatste zijn handen op de achterruit en liet zijn ogen
door het interieur gaan. ‘Zijn er wel genoeg zitplaatsen?’ vroeg
hij bezorgd. ‘Of moeten we de hele reis liggen?’
‘Niet zeuren’, commandeerde Pier. ‘Gewoon een beetje
oefenen voor later.’
‘Die is toch wel leeg hè?’ De sigarenboer wees
geschrokken op de Accure 300 in de laadruimte. ‘Ik ga echt
niet naast een dooie zitten.’
‘Cliënt!’ corrigeerde de koster. ‘Respect, Vest!’
‘Dan wordt het een taxi. Instappen of ik ga mijn bed weer
in.’
‘Freunde!’ Een geblokte gestalte met stekelhaar daalde
glunderend de stenen trap van het portiek af. ‘Wohin geht die
Reise? Es ist Nacht. Sind Sie auf der Suche nach Mädchen?’
‘Hallo Dimitar,’ antwoordde Pier, ‘Ich bring die mannen
nach de Flugzeug. Mitten in de nacht. Ich zou auch lieber
schlafen.’
‘Ah! Die Männer gehen zur Flugmachine! Also, dann
gute Reise!’
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Toussaint bracht zijn hand naar zijn mond. ‘Verbaast dit
niemand? Smirnoff? Half drie ’s nachts? Goed afgesloten,
Pier?’
‘Dimitar werkt op de groenteveiling en begint vroeg’,
verklaarde Pier. ‘Hij is loodgieter, maar niemand wil een
Bulgaar in zijn keukenkastje.’ Hij joeg een straal speeksel naar
het plaveisel en opende het portier. De koster tuitte zijn lippen.

De auto startte gorgelend en deinde weg. Jat draaide zich
naar de achterruit waarin zijn straat kleiner werd. De deuren
speelden Mozarts Requiem in D mineur. ‘Heb je niks
vrolijkers?’ riep Vest vanaf de achterbank. ‘We gaan op
vakantie.’
‘Het

bandje

zit

vast’,

grijnsde

Pier

in

de

achteruitkijkspiegel. ‘Je weet het hè… als het je niet bevalt…’
Toussaint plukte aan zijn nagels. Schaarbeek staarde in
de langsglijdende nacht. Jat prevelde onverstaanbare woorden.
‘Hij zit te bidden?’ zei Schaarbeek. ‘Stop maar even Jat, we
gaan een tunnel in.’ Een hobbel in het wegdek wipte de lijkkist
op. Met een klap viel hij terug op de laadvloer. ‘Hij is
onrustig’, zei Pier. ‘Misschien heb ik hem te vroeg gekist.’
‘Er ligt toch niet echt iemand in? Pier? Even serieus!’
Geschrokken schoof de sigarenboer naar het portier.
‘Die auto gaat hier weg.’ De parkeerwachter had een
aardappelneus en een snor in C mineur. De komst van Pier en
de mannen kleurde zijn nacht. ‘En wel meteen!’
‘Is dat een dreigement?’ Schaarbeeks hand zocht de knop
van het portier. Pier wees over zijn schouder. ‘Ik moet een
vrachtje lossen.’ De snor plaatste zijn handen op de achteruit en
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schrok. ‘Een dooie? Die moet onmiddellijk weg. Ben je gek
geworden?’
Toussaint boog zich naar het geopende raam. ‘In onze
branche spreken we niet van dooien, maar van cliënten. Dat is
eerbiediger tegenover de gestorvene en zijn nabestaanden. Is
het goed dat wij hier uitstappen?’

Reizigers met ratelende rolkoffers verdrongen zich voor
de ingang van de vertrekhal. Door de glazen gevel heen was
hun race naar de incheckbalies te volgen. Vest keek zijn ogen
uit. ‘Het is kwart voor vier in de nacht en het lijkt of iedereen
gaat vliegen. En ze hebben nog haast ook. Is het oorlog of zo?’
Jat knikte. ‘Ze zullen zich nog voor hun kop slaan als ze
straks neerstorten.’ Hij schrok. ‘Heb ik mijn reisnecessaire in
mijn koffer gedaan?’
‘Je wát?’
‘Mijn reisnecessaire! Of ik die in mijn koffer heb gedaan!
Ben je doof!?’
‘Heb jij een reisnecessaire? Moest je je nagels knippen
voor je je wijk reed?’ Vest wilde doorvragen, maar hij werd
afgeleid. De woordenwisseling tussen Schaarbeek en de snor
dreigde uit te lopen op een handgemeen. ‘Dooien kunnen niet
door de vertrekhal. Die hebben hun eigen ingang. En jij moet
aangemeld zijn! Die auto gaat weg!’ hoorde hij schreeuwen.
Het antwoord van de meteropnemer verwaaide. De sigarenboer
liep terug naar de auto en de kijvende mannen. ‘Waar is Pier?’
trok hij Schaarbeek aan zijn mouw. ‘Waar is iedereen? We zijn
klaar. De koffers staan op de stoep. Pier kan naar huis.’
Schaarbeek rukte zich los. ‘Ze zijn pissen. En ik ben ik
met deze heer in gesprek.’

262

De parkeerwachter grauwde orders naar zijn sleutelbeen.
Het antwoord kraakte in zijn kraag. ‘Wacht ik op. Over en uit.’
‘Daar komen ze’, zag Jat. ‘Toussaint is opgelucht.’ De
mannen pakten hun koffers en spoedden zich naar de draaideur.
Vanuit de hal zagen ze de doodgraver in geanimeerd gesprek
met de snor. Achter hem naderde de gevraagde assistentie.
‘Doorlopen’, beval Vest. ‘Niet kijken, anders moeten we
getuigen.’
Jat trommelde nerveus op zitting van zijn stoel. ‘Waarom
zitten we in een rouwzaal? Heeft Pier dat geregeld? Is er weer
een toestel neergestort?’
‘We zitten bij de gate, Jat’, zei Vest. ‘We gaan straks
door de slurf.’ De melkman stootte de koster aan. ‘Die zit me te
stangen. We zitten in een keet en we gaan straks door een slurf.
Ik laat het maar zo.’ Toussaint knikte. ‘Dat is het beste. We
zien wel waar het schip strandt.’
‘Hebben jullie ook sigaren gekocht?’ vroeg Vest. Hij
beklopte zijn borst. ‘Taxfree! Zonder belasting.’
‘Dat maakt voor jou niks uit, slimmerd’, zei Schaarbeek.
‘Jij hebt ze voor inkoopprijs.’
‘Effe de belasting een poot uitdraaien’, glom de
sigarenboer. ‘Ik boor ze zo wel een paar tientjes door de neus.’
‘Domme man’, zuchtte de koster. ‘Je geeft honderd piek
uit om de fiscus een paar tientjes te tillen.’
De sigarenboer glunderde. ‘Leuk hè, Jat? Hij trapt er in.
Zij mogen grappen maken, maar als ik een keer…’ De
luidspreker kraakte. Passagiers voor de vlucht naar Iraio
mochten zich melden bij de ingang van de slurf.
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‘Is dit het?’ Jat bestreek de aluminium huid van het
vliegtuig en stak zijn hoofd door de cabinedeur. ‘Het is een
vergissing’, klampte hij de stewardess aan. ‘Ik heb een kaartje,
maar ik ga niet mee.’ Ze controleerde zijn instapkaart en wees
glimlachend naar achteren. ‘Rij zesentwintig, links. Fijne reis,
meneer. Het komt heus goed.’ Ze knikte er geruststellend bij.
‘Het komt helemaal niet goed. Ik heb ka en ik krijg geen
lucht.’ De melkman wilde omdraaien, maar de druk in zijn rug
nam toe. Een grove man met strooien hoed en taxfree tas
wapperde gebiedend met zijn hand.
‘Meneer, wilt u die sigaar uitdoen?’ De glimlach was
verdwenen. ‘Roken is hier verboden. Streng verboden.’
‘Uitdoen? Dit is een Hajenius Corona. Dit is kwaliteit! Ik
steek hem net aan!’ De stewardess hervond haar lach uit de
folder. ‘Het spijt me, meneer, u had hem niet mogen aansteken.
Roken is hier overal verboden.’
‘Ik heb foto’s gezien van passagiers. Allemaal tevreden
rokers!’
‘Dat waren dan heel oude foto’s. Roken mag al lang niet
meer. Overal hangen bordjes. Die had u kunnen zien.’
‘Doorlopen joh!’ De strooien hoed priemde zijn
handbagage in Vests rug. Met tegenzin doofde hij zijn sigaar en
schoof aan in de rij wachtenden.
‘Zitten we niet bij elkaar?’ schrok Jat.
‘Het is maar een uurtje’, loog Vest. De Hajenius Corona
smeulde in zijn borstzak.

De glimlach hielp de mannen in hun gordels en
demonstreerde de veiligheidsvoorzieningen. ‘Laat je niks
wijsmaken’, boog Jat naar zijn buurman. ‘Ze weet net zo goed
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als wij dat het niet deugt. Maar ik laat het maar zo. Ik heb mijn
zaakjes geregeld. De kist staat klaar.’
‘Ik denk dat het meevalt.’ De buurman lachte
ongemakkelijk en klapte zijn tafelblad dicht. ‘Ik vlieg vaak en
ik leef nog steeds.’
‘Ik vlieg nooit en ik ben bijna dood’, zei Jat

Het toestel taxiede naar de startbaan en maakte vaart. Jat
schraapte zijn keel en greep de armleuning. De kleur trok uit
zijn knokkels. ‘Op naar Iraio’, sprak Schaarbeek, net te luid. De
gezette dertiger naast hem bladerde doelloos door een
magazine met glansfoto’s en reageerde niet. ‘We gaan naar
Iraio. Met Koster, Vest en Jat. Ze zitten daar ergens. Onze
eerste vliegreis. We gaan naar Carol, een ouwe straatgenoot
van me. Carol is van de andere parochie. Dat kun je zien aan
zijn bloemetjeshemd.’
De dertiger wiebelde in zijn stoel. ‘Sorry, I don’t speak
Dutch’, verontschuldigde hij zich. ‘I’m from Israël.’
‘Israël. Juist ja. Joods.’ Schaarbeek knikte heftig.
‘Nederlandse maatschappij… Ammehoela!’
‘Gaat het goed meneer?’ De glimlach boog zich over Jat.
Fijne zweetdruppels glinsterden op zijn voorhoofd. ‘Meneer,’
herhaalde ze, ‘gaat het goed? Ga lekker met uw rug tegen de
leuning zitten. Ik kom straks met een glaasje water of een kopje
thee.’
‘Ik geloof dat opa het niet zo op vliegen heeft’, grijnsde
de buurman. Ze glimlachte. ‘Is dit uw eerste vlucht, meneer?’
‘En de laatste. Je moet een ouwe man niet bedonderen.
Jullie horen die geluiden net zo goed als ik.’
‘Het is een hele ervaring op die leeftijd. Wilt u meneer
een beetje in de gaten houden?’
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‘Ik zal op opa letten.’
‘Ik ben je opa niet’, snauwde Jat.
‘Oeps.’ De man wiebelde zijn hoofd en wisselde blikken
met de stewardess. ‘Ik ben bang dat ik iets verkeerds heb
gezegd.’ Haar glimlach was verdwenen. ‘U hoeft niet zo boos
te doen. Deze meneer probeert u te helpen.’
‘Ik heet Willem’, zei Jat. ‘Als deze meneer mij wil
helpen, kan hij me Willem noemen. Als dat te moeilijk is, mag
hij u zeggen.’
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28
‘Allemachtig, wat een hitte!’ Het toestel stond stil op het
vliegveld van het zonnige eiland. Hete lucht föhnde Vests
wangen strak. ‘Heb jij het niet warm?’ wees hij op Jats
Manchester pak. Als een exotisch insect, meegereisd in de
rugzak van een backpacker, stond de melkman bovenaan de
vliegtuigtrap en observeerde zijn nieuwe leefomgeving. Dorre
heuvels,

verkoolde

bomen,

geblakerde

struiken.

Een

geitenhoeder voerde zijn kudde weg van de landingsbaan, die
trilde in de ochtendzon.
‘Kom Willem,’ maande Toussaint, ‘naar beneden. Ze
stelen onze koffers.’ Met zeemansbenen daalden ze naar het
wachtende asfalt.
‘Viel mee, hè’, zei Toussaint, met herwonnen bravoure.
‘We hebben gevlogen en we zijn niet neergestort.’
Jat knikte somber. ‘We moeten nog terug.’

Het plein voor het vliegveld leed in stilte. Chauffeurs
pulkten aan het gebarsten plastic interieur van hun taxi’s. Een
magere man duwde koffers in de buik van een touringcar die
een vlucht toeristen over het eiland zou verspreiden. Een
hooggehakte vrouw in geel mantelpak liep zoekend rond en
riep namen.
De mannen sloten hun ogen tegen het intense zonlicht.
‘Zijn we niet te warm gekleed?’ vroeg Vest.
‘Hij heeft maar één arm!’ Toussaint zag het als eerste. De
linkerarm van de geëmigreerde kruidenier was vanaf de
elleboog geamputeerd. De dichtgenaaide stomp stak uit de
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korte mouw van zijn fleurige overhemd en wapperde vrolijk
maar doelloos mee. ‘Daar heb je Flipper, Flipper de flapper de
Flipper’, zong het in Toussaints hoofd. ‘Flapper de Flipper, wat
een dolfijn, om trots op te zijn.’
‘Dag jongens! Nooit gedacht dat jullie de oversteek
zouden wagen. Viel het mee?’
‘We moeten nog terug’, zei Jat.
‘Dat weten we nou wel’, viel de koster uit. ‘Jat heeft het
niet zo op vliegen.’
‘Vliegen deugt niet’, begon de melkman, maar de
kunstenaar onderbrak hem. ‘Veel bidden dan maar.’ Zijn lach
weerkaatste tegen de gevel van het Aristarhos of Samos.
De kruidenier was oud geworden, vertelden ze hem. De
zon had diepe groeven in zijn gezicht gebrand en zijn haar was
grijs geworden. Hij had het samengebonden met een kleurrijk
elastiek waaraan twee dobbelstenen dansten. Zijn ogen
dobberden in troebele vijvers. Er was jarenlang een venijnig
groen gif gedumpt. Zijn gebloemde shirt viel ruim over zijn
bollende buik.
‘Die arm,’ wees Toussaint, ‘dat heb je ons nooit verteld.’
Flipper fladderde vrolijk. ‘Had ik je dat moeten vertellen,
kostertje? Wacht maar tot je mijn stigmata ziet. Ik kan
schilderen, ik kan geld aannemen en ik kan een glas naar mijn
mond brengen. Kortom, ik kan leven. Volg mij!’
‘Je kan er ook mee autorijden!’ zag de koster.
‘Kijk! Die buschauffeur zit te roken!’ wees Vest. Hij stak
zijn duim op naar de man, die niet-begrijpend knikte. ‘Goed
eiland, Carol!’ Hij zette zijn koffer op de stoffige bodem en
wipte de gedoofde Hajenius Corona uit zijn borstzak. Het
brandgat ontging hem.

268

In de cabine van Carols roestige pick up truck was plaats
voor twee volwassenen en een kind. Of een hond. Of een stapel
roestig gereedschap, een lege doos, drie potten ingedroogde
verf en een bundel ongebruikte kwasten. Apollo stortte ze met
veel kabaal in de laadbak, waarna er plaats was op de
bijrijdersstoel. Jat was ziek, dus de melkman mocht voorin, zo
werd unaniem besloten. Vest, Schaarbeek en de koster
beklommen de open bak, als seizoenarbeiders op weg naar de
jaarlijkse pluk. Ze hingen ongemakkelijk tegen de achterkant
van de cabine en bliezen het stof van hun lippen.
De korte rit naar het dorp voerde over stoffige wegen,
langs geelbruine velden en olijfgaarden waar de bomen zich
schrap zetten tegen de hitte van de dag en de zoute wind uit
zee. Vanuit schamele kramen prezen zwartgeklede vrouwen de
producten van hun dorre land aan. Olijven, citroenen en
muskaatdruiven. Onvermoeibare cicaden krijsten de mannen
na, tot het suisde in hun oren.
Op het naamloze dorpsplein kwam de machinerie
kermend tot staan. ‘Dat had niet langer moeten duren’, klaagde
Toussaint. Hij strekte zijn rug en klopte het stof van zijn
kostuum. ‘Twee minuten langer en ik had de boel naar de
stomerij kunnen brengen.’
‘Volgens mij is het dertig graden’, pufte Vest.
‘In de schaduw’, hoonde Schaarbeek. ‘Allemachtig wat
een temperatuur.’
‘En als het heet is, moet een mens voldoende drinken. Op
naar Dimitris.’ Doelgericht stapte de kunstschilder het plein
over naar het overdekte terras van taverne Anemos. Drie
mannen in winterkleding volgden hem op afstand. ‘Je moet nog
afsluiten!’ riep Schaarbeek. Aan zijn voeten lag het
versplinterde glas van de buitenspiegel.
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‘Hollander!’ Carol draaide zijn hoofd er niet voor om.
‘Het duurt een paar dagen voor je geacclimatiseerd bent’,
vertelde hij de koster. ‘In die dagen sluit je alles af, heb je het
warm, wil je repareren wat kapot is en loop je te snel. Daarna
geef je je over aan het leven op het eiland. Het leven zoals het
is bedoeld.’
‘Is het leven zo heet bedoeld?’ vroeg Vest. ‘Wat zal het
zijn, Carol, dertig graden?’
‘Vanavond om elf uur. Als de zon verdwenen is en een
koele bries uit zee de ergste hitte verdrijft. Nu is het
vijfendertig graden. Vanmiddag veertig.’
‘Veertig graden’, schrok Toussaint. ‘Ik hoop dat mijn hart
het houdt.’
‘Je hart kan alles aan.’ Hij klopte de koster op zijn
schouder. Stof waaide op. ‘Ik ken niemand met een
hartprobleem.’
‘Ook niemand met longkanker?’ vroeg Vest.
‘Ook geen longkanker. Tenzij ze in het buitenland
hebben gewerkt.’
‘Waaraan gaan ze dan dood?’
‘Ze gaan niet dood, Felix. Ze stoppen met ademen als ze
d’r geen zin meer in hebben.’
‘De Reiger zou hier geen droog brood verdienen’,
begreep Toussaint. ‘Goed dat-ie is thuisgebleven.’
‘Zeker,’ zei Vest, ‘dan kan hij ons ook niet te grazen
nemen.’
Jat was blijven staan, met zijn hand op zijn maag. De
melkman ademde zwaar en fluisterde hees. ‘Ik hoor hier niet,
Tinie, maar ik laat het maar zo.’
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In de schaduw van de kromgetrokken Loquat op
Dimitris’ terras nipten dorpsbewoners van hun Ellinikos kafés
en draaiden landerig hun kombolois. Géorgos, Pètros, Spíros en
Michális speelden hun dagelijkse partij Tavli. Ze waren oud,
arm en trots. Dimitris serveerde hun koffie in ruil voor een zak
zelfgekweekte tomaten van Spíros of een mand olijven uit de
boomgaard van Michális. Voor de vorm maakte hij een factuur,
die hij bewaarde bij het oud papier.
Dimitris had zijn stoel in de deuropening van zijn
kafeneion geplaatst. Een sigaret plakte aan zijn onderlip, de
Metaxa stond binnen handbereik. Heerser van de taverne,
wakend over zijn gasten. Naast het terras dreef Yannis zijn
winkel in strandartikelen en snuisterijen. ’s Ochtends rolde hij
zijn rekken met teenslippers, badlakens, visnetten, duikbrillen,
zwemflippers, hengels, armbanden, vliegers, ansichtkaarten,
scheppen, harken, emmers, hoeden, petten, zonnebrillen,
zwemschoenen, parasols en opblaasballen naar een plek waar
toeristen niet zouden zoeken en zette zich met een sigaret onder
Dimitris’ luifel. Vanachter zijn koffie beschouwde hij het leven
op het plein en de klanten in zijn winkel. Als de belangstelling
serieus werd, keek hij weg, tot de rust was weergekeerd. Diep
in de avond rolde hij zijn rekken terug, ratelde het traliehek
omlaag en vertrok met onbekende bestemming.
Tussen zijn uitstalling en het troosteloos terras van Nikos
Kokkalis, waar het dagmenu nooit veranderde, maar zelden
beschikbaar was, bood een smalle doorgang toegang tot de zee.
Zacht ruisend gleed het water over de kiezels tegen de
afbrokkelende kademuur. Winkeliers hadden er een bank
geplaatst om vermoeide toeristen langer aan het dorp te binden.
Zon en zee zouden de gasten hongerig en dorstig maken, zodat
de tavernes op het plein goede zaken zouden doen. De bank
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was in vrolijk blauw-wit geschilderd en feestelijk in gebruik
genomen, maar de gasten bleven weg en het blauw verbleekte.
De mannen lustten Mythos. ‘Voor mij een Golden
Samena’, commandeerde Carol. Hij boog zich naar de
melkman. ‘Je begrijpt dat ik geen geld bij me heb, dus als
iemand deze ronde even voorschiet…’
‘Zo kennen we Carol,’ grinnikte de koster, ‘onze
eenarmige bandiet.’ De mannen grompelden. Het voelde als
thuis. Dimitris herhaalde de opdracht en knikte. Hij kon ermee
uit de voeten.
‘Kijk, daar hebben we Goofy’, wees Apollo. ‘De
ballonnenman.’ Zijn vinger cirkelde rond zijn slaap. ‘Zijn vader
pompt elke dag helium in vijftig ballonnen, die Goofy mag
verkopen in het dorp. De meeste drijven in de Egeïsche Zee. De
kinderen krijgen er geen genoeg van. Ze steken hun hand uit en
Goofy laat zijn ballonnen los. Hij kijkt elke dag zijn koopwaar
na, en snapt er niks van.’
‘Kinderen zijn wreed’, zei Vest.
Schaarbeek wees onder de tafel. ‘Er zit een kat bij je
schoen’, waarschuwde hij Toussaint. De koster schoof zijn
stoel terug en haalde venijnig uit. ‘Gadverdamme, wat een
viezigheid’, klaagde hij. ‘Folklore, kostertje’, grinnikte Apollo.
‘Het barst hier van de zwerfkatten. Wen er maar aan.’
‘Moordenaars zijn het. Achterbakse moordenaars.’

Zeven uur, zeurde de wekker. Haar hand gleed zoekend
over het onderlaken. Er was geen weerstand, geen warmte. Ze
hoorde geen doortrekkend toilet, geen gehoest, geen winden,
niet het klikken van de lichtschakelaar. Het moest een keer
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gebeuren, maar vandaag? Uitgerekend vandaag? En hier? Had
hij nog geroepen en had ze hem niet gehoord?
Ze zat rechtop. Sommige mensen krijgen ka. Dan gaat het
sterven langzaam. Anderen vallen neer en zijn weg. Hij had er
de leeftijd voor en verzorgde zich niet goed. Hij rookte en hij
dronk jenever en bier. Ze rook het als hij thuiskwam na de
kaartavond. Ze had zich wel voorgesteld hoe het einde zou zijn.
Steeds vaker eigenlijk. Hij had er de leeftijd voor. Maar nu…
Ze vroeg zich af hoe ze hem zou aantreffen. Zou het een naar
gezicht zijn? Was hij al koud? Ze schrok van haar gedachten.
Ze tuimelden over elkaar heen, maar er zat geen verdriet bij.
De werkelijkheid kwam in plakjes. Hij was vertrokken.
Met de jongens. In de nacht. Ze had hem goeie reis gewenst.
Misschien is hij al veilig geland, dacht ze met een tederheid die
haar verraste. Wel een raar idee, schoot het door haar hoofd. Ik
hier, hij daar, we waren nooit zo ver uit elkaar. Dat rijmt. Ze
glimlachte. Ze was vrij. Ze kon doen en laten wat ze wilde. En
vanmiddag kwam Greet. Ze zouden koffie drinken en een
tompouce eten. En lachen. Veel lachen. Herinneringen ophalen.
Ze zou voor haar koken. Gebakken aardappelen, snijbonen en
een gehaktbal. Met lente-uitjes en verse peper. En Greet zou
om tomatenketchup vragen. Hopjesvla toe. Of nee: had Greet
haar niet verteld dat ze geen vlees meer at? Ze zou slagroom
halen. Echte slagroom. Niet dat spul uit een spuitbus dat als een
plumpudding in elkaar zakte. Na het eten zouden ze weer koffie
drinken. En lang praten. En Greet zou blijven slapen. Net als
vroeger. Ze zou zich over haar meisje buigen, haar
onderstoppen en een kus op haar voorhoofd geven. Misschien
zou ze ’s nachts nog even kijken of ze niet onrustig was. Ze
besloot te blijven liggen. Nog even. Er was niemand die op
haar wachtte.
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Het was een korte rit. Apollo’s woning lag in het veld,
buiten het dorp. Het huis werd omsloten door een kale tuin met
grond als perkament. Een verschrompelde vrucht klampte zich
vast aan een gebochelde citrusboom. Vier magere kippen en
een potente haan pikten hun brunch uit de gierige bodem. Een
bok met Alzheimer kauwde op een kale tak. Binnen was het
donker en rook het naar olie en verf. Apollo wees op een
scheefgezakte ventilator. ‘De airco is kapot. Het zal lekker
warm worden.’
‘Een geintje. Carol heeft geen airco’, legde Vest de
melkman uit. Schaarbeek wreef over de rand van een schilderij
en blies het stof van zijn vinger. ‘Carol heeft maar één arm,’
wees Jat hem terecht, ‘dan kan je niet schoonmaken.’ De artiest
stak zijn duim omhoog. ‘Precies Jat! Ik kan moeilijk drinken en
stofzuigen tegelijk. Vind je het mooi?’
‘Het schilderij’, hielp Vest. De melkman draaide zich
naar het doek. ‘Er zit heel wat verf op. Dat zal wat gekost
hebben.’
‘Alles is hier wel goedkoper’, zei Toussaint.
‘Maar vind je het mooi?’ drong Apollo aan. Jat bracht
zijn ogen dichter bij het werk. ‘Je moet meubeltjes in die kleur
hebben. Of gordijnen.’
‘Maar zou je er iets voor willen betalen?’
Hij deed een stap terug en masseerde zijn kin. ‘Iets
betalen voor de verf? Dat weet ik niet, Carol. Het is jouw
hobby. Straks blijkt dat er voor honderd piek op is gesmeerd. Ik
ben natuurlijk geen Rothschild.’
‘En Carol geen Rembrandt’, grinnikte Toussaint.
De kunstenaar boog het hoofd. ‘Ik begrijp het Jat. Ik zal
een volgende keer minder verf gebruiken.’
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‘Carol!’ klonk het buiten. ‘Jouw stroommeter hangt naast
de voordeur. Dat is handig!’
‘Dat vertelde ik je toch! Meteropnemers staan hier in
hoog aanzien. We willen niet dat ze tussen spinrag naar een
meter moeten duiken.’
‘Goed eiland!’ Ze hoorden nagels tegen het glas van de
meter tikken.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Geluk is een stroommeter
naast de buitendeur.’
‘Mannen,’ zei Apollo, ‘jullie zijn hier nog geen dag en ik
heb twee van jullie al horen zeggen dat het een goed eiland is.
Ik vind het een hoopvol begin. Kom, op naar Manolis.’
‘Zijn we dan verlost van dat gekwaak?’ vroeg
Schaarbeek. ‘Ik word er gek van.’
‘Zei je nou kwaken, Bert? Hoorde ik dat goed? Kikkers
kwaken. Dit zijn cicaden. Krekels voor mijn part, maar
kikkers… En ze striduleren. Stri-du-le-ren. Ze wrijven
lichaamsdelen tegen elkaar, om vrouwtjes te lokken. Zoals
bouwvakkers fluiten vanaf de steiger.’
De meteropnemer haalde zijn schouders op. ‘Ik kom uit
de stad. Het is al mooi dat ik weet dat het geen aanlopend
fietswiel is.’ Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Ik dacht dat het
spreeuwen waren. Spreeuwen die twinkelieren in het veld.’
‘Even serieus: maken ze altijd zo’n lawaai?’ vroeg Vest.
Apollo boog zich naar de sigarenboer. ‘Als je het dorp verlaat,’
sprak hij op fluistertoon, ‘in de richting van Miti, dan kom je
langs een huis waar ze nog veel meer lawaai maken. Daar is het
nooit stil. Het verhaal gaat dat de bezitter gek geworden is. Ze
hebben hem gillend door zijn boomgaard zien rennen. Niemand
heeft hem nog teruggezien en de cicaden hebben zijn huis in
bezit genomen. Miljoenen zitten er.’
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‘Neemt-ie me nou in de maling?’
‘Laat je toch niks wijsmaken, bange wezel’, viel Jat uit.
‘Allemaal flauwekul. Mensen die niks te doen hebben,
verzinnen zulke verhalen. Tinie had angst voor onze
voorraadkelder.’ Ze keken hem gespannen aan.
‘Wat?’
‘Wat was er met je voorraadkelder?’ vroeg Schaarbeek.
‘Dat wou je toch vertellen?’
‘Met mijn voorraadkelder? Daar was niks mee. Ik zeg
alleen dat Tinie er bang voor was.’
‘Liepen er muizen?’ probeerde de koster. ‘Of ratten?’
Vest griezelde. ‘Lag er een skelet?’ Ze wilden helpen, maar Jat
haalde zijn schouders op. ‘Ik laat het maar zo.’

Ágkira zei de scheefgezakte plank tegen de gevel van het
kleine restaurant. ‘Anker’, vertaalde Apollo ongevraagd.
‘Manolis bereidt verse vis. ’s Ochtends gevangen, ’s avonds op
je bord.’ De mannen namen het voor kennisgeving aan. Het
eethuis lag op de hoek van een naamloze straat en ging schuil
achter

een bladergordijn.

Dorpsjongens

gebruikten

het

kruispunt om hun verveling te verdrijven. Met opgevoerde
brommers reden ze op elkaar af. Wie niet remde was held voor
een dag. De iconostasis toonde de foto van een onsterfelijke
jongen met dromerige ogen. Hij zou ingenieur worden of kok.
Sleepbootkapitein

of

projectontwikkelaar.

Trouwen

en

kinderen krijgen. Op het eiland blijven of naar het vasteland
vertrekken. Hij kon kiezen en koos verkeerd. De achterblijvers
begrepen het niet. Giatí beitelden ze hun wanhoop in steen.
Met drie vraagtekens.
De zon was achter de heuvels verdwenen, maar de
warmte was blijven hangen in de stenen van de huizen, in het
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asfalt van de straat en in de wind, die Maria Farantouri (Sto
Perigiali to Krifo) naar de mannen waaide. ‘Hebben ze er ook
een wc?’ kermde Jat. Zijn handen drukten op zijn buik.
‘Je bent net geweest!’ zei Vest. ‘Bij Carol!’
‘Ja,’ kreunde Jat, ‘en nou moet ik weer. Doorlopen,
bemoeial.’
‘Vest maakt zich zorgen’, nam Schaarbeek het voor de
winkelier op. ‘Dat is nergens voor nodig’, sprak de koster voor
zijn beurt. ‘Jat moet gewoon wat vaker plassen. Dat is de
leeftijd.’
‘Klets niet zo dom,’ kreunde Jat, ‘ik moet poepen!’

Manolis monsterde de mannen die zijn restaurant
beklommen. Zijn gezicht verstrakte bij de aanblik van Apollo.
‘Ogenblikje mannen’, excuseerde de kunstenaar zich. Ze
begrepen geen woord van de taal waarin hij zich met de
restauranthouder verstond, maar Manolis wreef duim en
wijsvinger langs elkaar en schudde zorgelijk het hoofd.
‘Het is hier gebruikelijk dat gasten vooraf betalen’, loog
Apollo, terug bij de mannen. ‘Dat was ik vergeten. Kunnen
jullie Manolis wat geld geven? Twee tientjes per persoon is
voldoende.’
Hij zag de aarzeling. ‘Regionale specialiteiten’, spoorde
hij de mannen aan.
‘Het is dat ik mijn zaak goed heb verkocht’, zei Vest, en
trok zijn beurs. Schaarbeek en Toussaint volgden monkend. De
sigarenboer wees over zijn schouder. ‘En wie betaalt voor Jat?
Die zit op de wc.’ Geschrokken stopte Toussaint zijn geld
terug. ‘Dat is waar ook. Jat zou mijn vakantie betalen, dat was
de afspraak.’
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‘En wie betaalt voor mij?’ De ogen van de kunstenaar
gleden langs de mannen.
‘Voor jou?’
‘Ja, Vest. Dat is hier gebruik. Je betaalt de eerste maaltijd
voor je gastheer. Ik dacht dat jullie dat wisten. Ik heb natuurlijk
geen cent op zak.’
‘Natuurlijk niet’, zei Toussaint.
Ergens werd een toilet doorgetrokken en viel een emmer
om. ‘Santedesia!’ hoorden ze vloeken. ‘Geen wonder dat het
hier zo stinkt!’
‘O. Doet me eraan denken,’ schrok Apollo, ‘als je hebt
zitten poepen, moet je het wc-papier niet doortrekken. De
riolering op het eiland is te nauw. Je moet het in de emmer
naast de pot doen.’ Zijn arm deed het beeldend voor. De koster
tuitte zijn lippen. ‘De emmer die Jat net heeft omgeschopt.’
‘Toiletpapier in een emmer?’ Vest keek er vies bij.
‘Dat had je eerder moeten vertellen, Carol.’ Jat voegde
zich wankelend bij de mannen en sloot zijn gulp. ‘Ik poep
bloed en dat moet ik afvegen.’
‘Laten we gaan eten. Als Manolis vraagt of wij iets weten
van zijn verstopte wc: verbaasd kijken en ontkennen.’ De
kunstenaar deed het voor.
‘Stifado? Spanakopita? Dolmades? Wat is dat, Carol? Is
dat eten of zijn het hondenrassen?’ Balorig smeet Schaarbeek
de spijskaart over tafel. ‘Staan er geen nummers bij?’ vroeg Jat.
‘Op onze trouwdag aten Tinie en ik in een restaurant. Dan nam
ik nummer drieënveertig. Welk nummer Tinie had, weet ik
niet. Ze at niet veel.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Nummer drieënveertig voor
Jat. Dalmatiërs met extra sambal.’
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‘Dolmades zijn gevulde druivenblaadjes, Stifado is een
stoofschotel en Spanakopita moet je niet eten’, adviseerde
Apollo. ‘Neem maar souvlaki. Dat lusten jullie wel. En twee
flesjes Golden Samena om de smaak weg te spoelen.’
‘Jat is vegetariër’, zei Vest. De boodschap verwaaide.
Manolis opende zijn notitieblok, bevochtigde een balpen
aan zijn blauwe tong en noteerde de bestelling. Hij telde het
geld op de hoek van de tafel en verdween achter de klapdeuren
van de keuken. ‘Yamas!’ Apollo hief zijn glas. ‘Op jullie
verblijf in Iraio.’
Auto’s, motoren, brommers en scooters namen de
kruising met doodsverachting. Benzinedampen waaiden naar
het

terras

en

verdreven

de

geur

van

aangebrande

lamskoteletten. ‘Op de maaltijd!’ proostte Schaarbeek. ‘Het
ruikt veelbelovend. Denk aan je maagtabletten, Jat.’
‘Wacht maar tot het wordt opgediend. Best restaurant in
town’, bezwoer Apollo. De kunstenaar kende ook de beste
bakker, de beste wijnen en het beste strand van het eiland. Hij
bracht een toost uit op de zon, op vrouwen en het eten. Carol
kende het leven en het leven was goed. ‘Maar wat is er nou met
je arm gebeurd?’ drong Toussaint aan. Hij had gelezen over
virale infecties en uitzaaiende tumoren die amputatie vereisten.
‘Een ongeluk.’ De kunstenaar flipperde zijn stomp en
grijnsde vals. ‘Op de kermis in Nederland. Koninginnedag.
Verzekeringsgevalletje.’
‘Dat moet een mooi bedrag geweest zijn.’
‘Dat was het, kostertje. Dat was het. Maar als je
onstuimig leeft, is het snel op. Een klant wees me op het eiland.
Ik ben er op vakantie gegaan en het klimaat bleek goed voor
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mijn humeur. Ik kocht een huisje en nam een borreltje. Na twee
jaar was het op.’
‘Het borreltje?’ vroeg Vest.
‘En het geld van je zaak?’ was Jat benieuwd.
‘Dat was niet veel. Ik kreeg een paar centen, maar ik had
schulden.’
‘En toen ben je kunstschilder geworden’, begreep de
koster. Apollo knikte. ‘Kunstschilder op een tropisch eiland.’
‘Een kruidenier met talent.’
‘Talent voor zaken, Baptiste. Talent voor zaken. De
dames vallen er voor. Als een blok.’ Meekomend speeksel
bleef als een wit belletje plakken op de revers van Toussaints
kostuum. ‘Klets geen onzin’, viel Schaarbeek uit. ‘Deze
mensen zijn straatarm. Ze zijn blij als ze kunnen eten. Die
hebben geen geld om jouw kunst te kopen.’ Zijn vingers
krabden aanhalingstekens in de lucht.
‘Wie heeft het over deze dames? Jullie zijn hier niet de
enige badgasten. Carol werd Apollo en Apollo sloot een deal
met de dame van de VVV. Elke rondleiding doet zijn atelier
aan. Begrijp je, meteropnemertje? Mensen zijn dol op lokale
kunst.’
‘Op primitieve kunst’, zei Toussaint.
Vest knikte goedkeurend. ‘Zakenmannetje Carol, goed
gedaan. En wat reken je voor zo’n doekie?’
‘Zo’n doekie, sigarenboeffie, verkoopt Apollo voor
tweehonderd piekies. Soms driehonderd, als het een doekiedoekie is.’
‘En wat hou je daarvan over?’
‘Wat ik daarvan overhoud? Dit is het kouwe vaderland
niet. Tweehonderd piek is tweehonderd piek. Een week eten en
drinken. Goed eten en drinken.’
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Toussaint drukte zijn kin in zijn borst en verwijderde het
speeksel met zijn servet. ‘Vooral drinken’, zei hij.
‘En gas? Elektra?’ vroeg Schaarbeek.
‘Gas? Elektra? Jij bent een kenner, Schaarbeek. Jij hebt
buiten gestaan. Naast mijn voordeur. Je hebt de meter gezien.
Ja toch? Jij hebt tegen het glas getikt. Heb jij cijfertjes zien
verspringen? Heb jij een wieltje zien draaien?’
‘Hij is kapot.’ Toussaint streek zijn servet glad en legde
het op zijn schoot. ‘Kapot als in kapot gemaakt.’
‘Een stroommeter saboteren is een ernstig vergrijp’,
waarschuwde Schaarbeek. ‘Daarvoor kun je de bak indraaien.
En behoorlijk lang, als je het mij vraagt. Als je steelt van het
stroombedrijf, steel je van de gemeenschap.’
‘Daarom vraag ik het je niet’, grijnsde de kunstenaar.
‘Deze gemeenschap ziet het anders. Het leven is een spel. We
pesten de staat een beetje en de staat is ver weg, in Athene. Een
dag varen, Jat.’ Hij lachte superieur. ‘Mijn biechtvader begrijpt
het. Mijn epitimie is nooit lang. Maar wat doen we, mannen?’
kwam hij ter zake. ‘Nog een flesje? Of meteen maar twee? Dan
hoeft Manolis niet steeds te lopen.’
‘Potverdomme!’ Tafelpoten krasten over de vloer.
Toussaint bukte zich naar zijn gevallen servet. ‘Wat is dat nou!
Er zit een kat onder je schoen’, zag Schaarbeek. ‘Had je dat
niet in de gaten?’ De koster kleurde rood. ‘Is dat een kat? Ik
dacht dat het de tafelpoot was.’ Het dier hinkte weg.

De nacht was maanloos. De warmte had zich verstopt in
de harde grond van Apollo’s terrein. Een streep lamplicht
ontsnapte het huis. De cicaden striduleerden.
‘Knap hoe hij een sigaret aansteekt.’ Vest hield zijn arm
op zijn rug. ‘Kijk,’ deed hij voor, ‘hij stopt een sigaret in zijn
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mond en legt het luciferdoosje op tafel. Met zijn wijsvinger
houdt hij het op zijn plaats en met zijn duim en middelvinger
houdt hij de lucifer vast en strijkt hem langs het schuurvlak.’
Vest had gedronken. Hij verloor zijn evenwicht en schrok
van de vlam die aan zijn vingers likte. De lucifer viel in het
zand en doofde. ‘Ik vind het knap’, zei hij. ‘Mij lukt het niet.’
Hij maakte een blaastuit van zijn mond en joeg koele lucht naar
zijn vingers.

De cicaden aarzelden. Op de weg uit het dorp naderde
een wandelaar. Zijn gezicht was onverlicht, maar Apollo
herkende het silhouet.
‘Kalinichta.’
‘Sto kalo.’
‘Dat is Stratos. Noem hem aannemer en hij is je vriend.
Stratos heeft als metselaar in Duitsland gewerkt en is er slecht
behandeld.’
‘Dat is niet aan zijn buik te zien’, zei Toussaint.
‘Zijn trots zit niet in zijn buik, kostertje. Zijn broer
Kostas drijft een restaurant in Montreal en heeft er aanzien
verworven. Stratos kreeg een maagkwaal in Berlijn. Hij dacht
aannemer te worden, maar bleef de armoedige stenenstapelaar
in vijandig gebied. Als Kostas naar het eiland komt om zijn
familie te bezoeken, laat hij zijn Rolex thuis. Uit mededogen.
Dat bestaat hier nog.’
De mannen keken hem na, tot hij was opgegaan in het
zwarte gat buiten de bebouwing. Een zwerfhond volgde hem op
afstand.
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29
‘Dus ze heeft je nog niets verteld?’
‘Niets.’
‘Heb je ernaar gevraagd?’
‘Niet met zoveel woorden.’
‘Je hebt voorzetten gegeven.’
‘Zo’n beetje.’
‘Ik weet het niet, Baptiste. Ik weet nog steeds niet of ik
het je moet vertellen. Je moet het weten, maar het moet van
haar komen.’
‘Zij vertelt het kennelijk niet.’ De woorden ontvielen
hem. ‘En u maakt me ook niet echt wijzer. Zullen we het maar
vergeten?’
Ze leek verrast door zijn aanwezigheid. ‘Als je het niet
weet, ligt er een bom op jullie kussen. Die ontploft, op enig
moment.’
Haar theelepel tikte tegen het aardewerk.
Het is de oorlog, schoot het door hem heen. De oorlog is
in haar hoofd geslagen. Ze wil Louise bij zich houden. Er is
geen bom. Ze probeert wantrouwen te zaaien. Wat kan er in
godsnaam gebeurd zijn?
‘Vind je het niet verschrikkelijk?’ De koster wees op
Flipper. ‘Ik zou niet weten wat ik met mijn leven aan moest.’
Apollo bracht zijn glas op ooghoogte. ‘Weet je wat
Einstein zei? Het leven is een hachelijke onderneming; ik heb
besloten het door te brengen met erover na te denken.’
‘Volgens mij is de Golden Samena naar je hoofd
gestegen.’
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‘Met andere woorden, Toussaint, het leven is een grap.
Een misselijkmakende grap. De Engelsen snappen het. Als het
leven een grap is, kun je het net zo goed doorbrengen met
spelletjes. Je slaat een bal over een net en als een tegenstander
hem niet terugslaat, heb je vijftien punten. Waarom vijftien?
Omdat het kwart over het hele uur is. Logisch toch? Het is een
spel. Of je trekt een wit pak aan en je probeert een houten hekje
om te gooien. Daarna ga je heen en weer hollen. Zo zinloos is
het leven. De oude Grieken waren er ook goed in. Over een
latje springen, rennen naar een andere stad, dat soort dingen.
Allemaal om de verveling te verdrijven. Heb jij om het leven
gevraagd, Schaarbeek? Vest? Ik denk het niet. We zijn hier
neergezet met de boodschap zoek het maar uit. We kregen geen
handleiding mee. Ik niet tenminste. Ik zal het je sterker
vertellen: op een dag kwamen ze niet meer. Het was mijn
verjaardag. Een kinderverjaardag nota bene. Ik heb tot
middernacht gewacht, maar ze kwamen niet. En ze belden niet.
Geen kaartje. Zie je het voor je? Wat is er belangrijker dan een
kinderverjaardag? Maar ze lieten me stikken. Ze hadden me op
deze bol neergezet en ze lieten me stikken!’
‘Je was volwassen toen ze stierven’, zei Vest.
‘Wat maakt het uit? Wat maakt het uit hoe oud ik was,
sigarenboer? Ouders moeten er zijn, op een verjaardag. Met
cadeaus en knuffels. Zeker als er niemand anders komt. Ik heb
tot twee uur ’s nachts gewacht, maar ze kwamen niet. Wat
maakt het dan nog uit, Vest? Koster? Straks lig ik onder een
zerk in Pythagorion. Of Karlovasi. Of Kokkari. Ik weet niet
waar ik neerval; ik weet alleen dat het niemand interesseert.
Moet ik me dan zorgen maken om een arm meer of minder? Of
om een factuurtje?’
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De koster tuitte zijn lippen. ‘Ik begrijp niet goed wat je
met dat verhaal over je ouders en zo bedoelt, maar ik kan me
niet voorstellen dat je er zo makkelijk over denkt. Het is toch
een arm.’
‘Weet je wat Schopenhauer zei, kostertje? Beperkingen
maken een mens gelukkig. En weet je wat Aristoteles
beweerde? Een mens is gelukkig als-ie zijn verstand gebruikt.’
Zijn vinger tikte tegen zijn slaap. ‘Die had het niet over iets
onbenulligs als een arm.’
‘Toe maar. Schopenhauer, Aristoteles… dat zijn een
heleboel tegeltjes.’
Jat had het gehoord. ‘Het leven is niet zinloos’ zei hij.
‘Het leven is hard werken, tot God bidden en ervoor beloond
worden.’
‘Hard werken? Kijk eens om je heen, Jat. Grieken gooien
een roestig bedje op het strand en halen twee keer per dag de
huur op. Dat noemen ze werken. En geef ze eens ongelijk.
Plato leerde het al. Rust, vrije tijd en nietsdoen zijn
voorwaarden om te kunnen nadenken. En hij was een groot
wijsgeer. Jij moet het boek Prediker kennen, namaakpastoor.
Daar staat het geschreven: zwoegen is een trieste bezigheid die
God de mens heeft gegeven om zich mee te vermoeien.’
‘Toe maar. Ik hoop dat er genoeg tegeltjes zijn’
Toussaints schoen tekende een cirkel in het harde zand. ‘Weet
je wat ík vind? Ik vind het moeilijk om een wijsgeer van een
dronken zwetser te onderscheiden.’
Ergens blafte een hond. De cicaden zwegen. ‘Kijk’, wees
Jat. ‘Een musje. Die zie je bij ons niet meer. Alleen nog kraaien
en kauwen.’
‘En Noord-Afrikaanse roofvogels’, zei Schaarbeek.
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‘Meid, wat gezellig! De omhelzing was innig en lang.
‘Fijn dat je er bent.’
Ze pakte Greet bij haar schouders en duwde haar van zich
af. ‘Laat me je eens goed bekijken.’ Haar ogen gleden van haar
hoofd naar haar schoenen en terug. ‘Je bent aangekomen, is het
niet? Geef niks hoor, staat je goed. Je krijgt mijn figuur. En je
haar…, sportief hoor.’ Ze aarzelde. ‘Ik vind het een aparte
kleur en lang haar stond je ook heel goed. Sorry dat ik het zeg.
Je bent een volwassen vrouw en ik mag me er niet mee
bemoeien, maar het is wennen. Doe je jas uit en ga lekker
zitten.’
‘Ik was dat lange haar zat, mam. Dit is wie ik ben.’ Het
klonk snibbig, maar ze streelde haar moeders arm en volgde
haar naar de keuken. ‘Gek om hier zonder hem te zijn. Gaat het
wel?’
‘Het is raar. Het voelde vanmorgen koud en leeg. Ik was
helemaal vergeten dat hij was vertrokken.’
‘Vergeten?’
‘Nou ja, ik had hem uitgezwaaid en toen was ik terug in
bed gegaan. Op de gewone tijd werd ik wakker, maar ik was
niet echt wakker. Snap je?’
‘Je was slaapdronken.’
‘Heb jij dat ook weleens? Dat je wakker wordt, maar nog
niet beseft waar je bent en wat er is gebeurd?’
‘Dat heb ik elke morgen.’ Ze lachten en omhelsden
elkaar, als vriendinnen op het schoolplein. ‘Gek om hier te
staan zonder maagkrampen. Ik ben altijd bang dat hij
binnenkomt en zijn bekende praatje houdt.’
‘Ik droom ervan meisje, dat hij op een dag tot inkeer
komt. Hij houdt van je, maar weet zich geen raad met de
situatie. Hier, pak aan. Ik breng de taartjes.’
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‘Hij komt niet tot inkeer, mama. Het zit zo diep bij hem.
Ik heb me erbij neergelegd.’
‘Dat doet zeer kindje. Maar vandaag laat ik geen pijn
toe.’ Ze perste haar gezicht in een blije lach op en stapte
neuriënd de kamer in. ‘Taartjes!’ riep ze.
‘Je bent vergeten af te sluiten, Carol.’ Toussaint duwde
de klink omlaag en zwaaide de buitendeur open. In het dorp
werd nog muziek gemaakt. ‘Afsluiten? Je bent niet thuis, bange
wezel! Hier sluiten we niks af. Ze lachen je uit.’
‘Ik zou geen oog dicht doen.’ Hij trok de deur stevig in
het slot. ‘Ga slapen’, zei Apollo. ‘Kouretas bewaakt de boel.’
‘Kouretas?’
‘De bok.’

Er werd die nacht niet ingebroken. Er werd zelfs geen
poging gedaan. Rochelend traden de mannen de nieuwe dag
tegemoet. De cicaden waren hem al begonnen. De zon brandde
en de temperatuur steeg snel. Vest had het koud gehad, vertelde
hij, en rolde zijn schouders om te overtuigen. Toussaint had
drie keer moeten plassen en het licht niet kunnen vinden. Jat
had doorgeslapen, maar zijn onderlaken was doorweekt.
Geeuwend stapten ze de tuin in en ontstaken hun eerste sigaar.
‘Daar komt Maria’, wees Apollo naar de weg. ‘Negentig
jaar en zo gek als een deur.’ Ze ging gekleed in een zwarte jurk
en liep met kloeke pas. In haar vuist lag een opgevouwen
plastic tas. De mannen hoorden haar in zichzelf praten.
‘Kalimera Maria! Ze bleef staan, zag Apollo, en spuwde op de
grond. ‘Sommigen zeggen dat ze gek werd na de dood van haar
man. Anderen zeggen dat ze haar man de dood heeft ingejaagd.
Weer anderen beweren dat ze helemaal niet gek is.’
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‘De kip en het ei’, zei Schaarbeek.
‘Ze moet in een inrichting’, vond Jat. ‘Gestoorde
vrouwen jagen de klanten weg.’
‘Rustig Jat. Er zijn hier geen inrichtingen. Het dorp zorgt
voor haar. De buren geven haar eten en stoppen haar in bad als
ze stinkt.’
‘Dat wist ik niet. Goeie buren zijn belangrijk.’ Vest
draaide om zijn as en giechelde. ‘Ik vraag me af wie hier
gekker is.’ Zijn fluim werd gulzig opgenomen door de dorstige
bodem.

Op het dorpsplein liepen de gemoederen op.
‘Manolis vertrekt uit het dorp’, begreep Apollo. ‘De crisis
heeft hem de kop gekost. Dat is zorgwekkend. Als het beste
restaurant moet sluiten, gaat het slecht met het eiland. Ik ga
poolshoogte nemen.’
Het was warm, maar een bries uit zee maakte het
aangenaam. Vanuit een café waaide verstilde jazzmuziek over
het terras. De klanten van Dimitris staarden naar het
televisiescherm waar voetbalteams elkaar bestreden.
‘Hij werkt al twee jaar zonder een cent te verdienen’,
rapporteerde Apollo, terug bij de mannen. ‘Niemand op het
eiland heeft geld om naar een restaurant te gaan en er komen
minder toeristen. Hij eet zijn eigen koelkast leeg en slaapt op
een veldbed in de keuken. Meer is er niet. Hij gaat het proberen
in Australië.’
‘Australië’, mijmerde Jat. ‘Met de Willem Ruys is dat
drie weken, maar de haven van Sydney is mooi.’

288

30
‘Aufmachen! Schnell! Verdammt noch mal!’ Jankende
hyena’s, rauwe mannenstemmen, stampende laarzen. Ze
weerkaatsten tegen de bakstenen muren van het portiek. IJzer
beukte op de buitendeur tot het kraakte. Het was ochtend en
nog donker. Ze drukte haar handen tegen haar oren, maar het
werd niet stil. ‘Aufmachen! Sofort aufmachen!’
Het licht in de gang sprong aan. Een man in pyjama
snelde langs haar kamerdeur. Het nachtslot klakte twee maal en
het geluid vulde de gang van de bovenwoning. ‘Wo sind Sie!?
Schnell! Verdammt noch mal! Schweinhund!’
Moeder was voor haar deur gaan staan. Ze zag hoe ze
haar kamerjas dichtknoopte en zich breed maakte. Een lange
leren jas duwde haar ruw opzij en stapte de kinderkamer
binnen. Een grauw gezicht en rossig haar. Hij stampte op de
houten vloer en klopte op de muren. Toen zijn ogen de bange
blik van het kind kruisten, forceerde hij een glimlach. ‘Niet
huilen’, zei hij zacht.
‘Wo sind Sie!? Verdammt noch mal! Wo sind Sie!?’
Haar vader sprak met een man. Gejaagd, in slecht Duits, terwijl
hij de taal beheerste. ‘Nachburen’, verstond ze. Toen hij langs
haar kamerdeur liep, zag ze de ontzetting in zijn ogen. Een
grommende hond beet in zijn pyjama en werd ruw
weggetrokken. Het dier jankte. Ze verborg haar gezicht in haar
kussen. Het moest weg. Het geluid, de mannen, de ogen, de
honden. De laarzen verdwenen; voor een ogenblik was het stil.
‘Verdammt noch mal!’ Verder weg nu. Krakend hout.
Krijsen.

‘Mitkommen!

Schweinhund!

Raus!’

Snikken.

Vloeken. Galm in het portiek, dichtslaande autoportieren.
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Terug in de gang. Hysterische uithalen van moeder.
‘Grote God! Grote God! Wat heb je gedaan!’ Ze gaan ze
allemaal vermoorden! Lafaard!’ Ze had zichzelf niet onder
controle. ‘Je snapt toch wat er gaat gebeuren? Je hebt ze de
dood ingejaagd!’ Ze bonkte met haar vuisten ergens tegenaan;
het klonk dof. ‘Je hebt haar gebruikt en ze allemaal verraden!
Besef je dat? Zwakkeling! Moordenaar!’
Ze moest naar de wc, door de gang. Ze zag hem zitten, op
het zeil, in zijn kamerjas. Zijn levenloze ogen waren op de plint
gericht. Grote witte voeten staken uit zijn pyjamabroek. Witte,
knokige voeten met kalknagels. Ze stapte over hem heen en
opende de deur van het toilet. Ze verborg haar hoofd in haar
handen. Het klappertanden kon ze niet stoppen.
‘Dat was het beeld dat Louise kreeg van mannen. Ze
beduvelen hun vrouw met het Joodse buurmeisje en ze
verraden haar familie om hun hachje te redden. Ze zal iedere
man minachten en wantrouwen. Ook jou, Baptiste. Heel haar
hart hoopt dat ze je kan vertrouwen, maar ze kan het niet. Het
zit te diep. Louise is een beschadigd kind.’
‘Waarom heeft hij haar verraden?’, vroeg hij. ‘Ik snap het
niet.’
‘Verzin maar een verhaal. Elk verhaal is goed. Of slecht.
Wat je wilt. Het was oorlog. Ieder mens wordt ééns in zijn
leven op de proef gesteld. Dat moment bepaalt wie je bent. Al
het andere is niet van belang. Hij moest kiezen en koos
verkeerd.’
‘Toch jammer dat ze het me niet zelf kan vertellen. Dat
zou wel verschil maken.’ Buiten passeerde een klas joelende
kinderen. Er stopte een auto. De chauffeur had een nerveuze
voet. Het portier werd dichtgesmeten. Haastige mannenstappen
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bestegen de buitentrap. Een deur jammerde open en werd met
kracht gesloten. Het galmde na in het portiek. De auto vertrok,
de chauffeur schakelde laat op. Ze zat onbeweeglijk in haar
stoel. Haar rechteroog trilde.
‘Als je een koekje wilt, pak je wel hè?’
Hij voelde jeuk in zijn nek, net onder de haargrens. Hij
moest krabben, maar zijn arm luisterde niet.
‘Ze kan het niet vertellen, begrijp je dat?’ Ze plaatste haar
theekop op de tafel en wreef over haar wang. ‘In Amerika zijn
artsen die mensen van hun nachtmerries verlossen. Maar dit is
Amerika niet.’
‘Misschien kan meneer pastoor iets voor haar doen. Hij is
een wijs man en hij staat dicht bij God.’ Hij schrok van haar
blik. ‘De pastoor zal voor haar bidden, maar daar geneest ze
niet van. Ze heeft een sterke man nodig. Een man tegen wie ze
opziet. Als haar vader de buren niet had verraden, was hij
weggevoerd en zou ze hem nooit hebben teruggezien. Heel
haar leven zou ze getreurd hebben, maar ze zou trots geweest
zijn. Nu moet ze leven met een vader die anderen heeft
verraden om zijn eigen hachje te redden.’
‘Fijn dat u het mij verteld hebt’, zei hij. ‘Het zal moeilijk
worden, maar ik wil graag met haar trouwen. Als u ermee
instemt tenminste. En zij ook natuurlijk. Ik vind het niet erg als
zij minder van mij houdt dan ik van haar. Daar kan ik aan
wennen. Nu ik het weet. Ik zou graag een sterke man voor haar
zijn. Misschien…’ Hij verslikte zich in een krakeling.

Wie ooit in Pythagorion is geweest, wet dat de
hoofdstraat in een rechte lijn naar de haven loopt en zich daar
splitst in twee troostrijke armen voor de schipper die thuiskomt
van zijn reis. Plezierjachten en vissersscheepjes deinden loom
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op het ritme van de golven, hun konten met kreunende
meertouwen geketend aan de bolders, op armlengte van het
soezende terraspubliek.
‘Mooi of niet, Jat?’ wees Apollo op een aangemeerde
tweemaster. De melkman reageerde niet. De zon probeerde een
gat te branden in zijn nieuwe pet, maar de stof hield dapper
stand. ‘Captain’ zei de klep. Apollo had hem van het rek
gehaald en op Jats hoofd gezet. Vest had het aankoopbedrag
voorgeschoten. Schaarbeek maakte zijn ogen klein en strekte
zijn arm. ‘Hoe heet dat eiland daar?’
‘Eiland? Dat is Turkije’, zei Apollo.
‘Turkije! Daar komt-ie vandaan, Baptiste. De Turk.’
Jat trok de klep van zijn pet omlaag. ‘Een gladde zee en
weinig wind. Mooi weer om uit te varen.’
‘Zou je dat willen?’ vroeg Vest. Hij kreeg geen antwoord.
Jats aandacht was getrokken door een jacht dat ver uit de kust
voor anker lag. Een man en een vrouw achtervolgden elkaar
over het dek. De zon weerspiegelde in de chromen reling en
trof Jat vol in het gelaat. Hij verplaatste zijn blik naar een schip
dat slecht contrasteerde met de grijsblauwe achtergrond.
Mannen sjorden objecten aan boord. Een cruiseschip trok als
een flatgebouw langs de horizon. ‘Of ik dat zou willen? Ik ben
een stervende man, Vest.’
‘Daarom juist. Je wilde stuurman worden, maar je hebt
nooit gevaren. Hier liggen schepen, daar ligt de zee. Wat houdt
je tegen?’
‘Ik kan het Jiannis vragen’, zei Apollo. ‘Hij heeft een
schip en vaart uit met badgasten. Hij neemt ons mee als jullie
hem betalen.’ Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Leuk. Misschien
kunnen we aan boord een kaartje leggen.’
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‘Gezellig.’ Ze bleef het herhalen. ‘Gezellig.’
‘Nou weet ik het wel, mam. We moeten praten.’
‘Natuurlijk lieverd. Natuurlijk moeten we praten.
Gezellig bijkletsen.’
‘We gaan trouwen.’ Ze had geen zin er nog omheen te
draaien. ‘We gaan trouwen en ik wil hem er niet bij hebben.’
‘Kindje…’, schrok ze. ‘Nou weet ik niet of ik blij of
verdrietig moet zijn. Wanneer?’
‘Ik ken hem. Hij heeft me pijn gedaan. Hij haat me. Hij
haat me om wie ik ben. Ik weet het zeker. Zoals hij erover
praat, dat is… Ik zou mezelf hypocriet vinden als ik hem
uitnodigde. Jij bent van harte welkom, maar hem wil ik er niet
bij.’
‘Is dat niet hardvochtig, kindje? Hij houdt van je. Hij
heeft álles voor je gedaan. Ben je dat vergeten? Hij is alleen
wat ouderwets. Misschien snapt hij het als we erover praten.
Misschien vindt hij het niet erg. Hij zal ook blij zijn dat je gaat
trouwen. Maar wanneer…’
‘Het gaat er niet om wanneer, mam, het gaat er om met
wie. Hij zal het niet snappen. Maar ik zou het fijn vinden als jij
meegaat om mijn trouwjurk uit te zoeken.’
‘O kindje...’ Haar gezicht ontspande. ‘Het klink
misschien gek, maar ik vind het fijn dat jij…’ Ze verliet de
kamer en kwam terug met een zakdoek. ‘Ik ga graag met je
mee, maar ik kan hem niet voor je betalen. Ik heb papa het geld
van mijn zegeltjes gegeven, zodat hij op vakantie kon. Uit
liefde. Voor hem en voor jou. Ik gunde hem die vakantie en ik
wilde jou een weekje bij me hebben. Heb ik daar dan verkeerd
aan gedaan?’
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Dimitris’

Metaxa

stond

onaangeroerd.

Op

het

geschroeide tafelblad lag een pijp as. De dag was warm en
windstil geweest. De gasten waren onrustig en hadden dorst.
‘Kijk Stratos tekeergaan’, wees Apollo. De metselaar
sprak met stemverheffing en wilde armgebaren. ‘Iets in de
haven.’ Vest schokschouderde. ‘Gooi maar in m’n pet. Ze
kunnen zich druk maken wat ze willen, ik begrijp er geen
syllabe van. Wat een taal!’
‘Er gebeurt hier nooit iets. Een aanrijding is al goed voor
een vergadering van de dorpsraad.’
‘Griekenland is de bakermat van de democratie’, zei Jat.
‘En van de riolering’, grinnikte Schaarbeek.
‘Two beer, one red wine, one Golden Samena, one ouzo,
no ice.’ Dimitris sloot af met een hoofdknik.
‘Parakalo.’
‘Efcharisto.’
Toussaint wees naar Vests glas. ‘Dat ruikt naar drop.’
‘Daar smaakt het ook naar. Maar ze schenken geen jonge
klare.’
‘Neem dan wodka.’
Schaarbeek knikte. ‘Goed idee. Dan kun je stortbakken
repareren. Ik weet alleen niet of het accordeert met aspirine.’
‘Stil even’, gebood Apollo. Verontruste dorpelingen met
open hemden en priemende vingers verzamelden zich rond de
tafel van de metselaar. ‘Zo heftig gaat het er niet vaak aan toe.’
De kunstenaar stond op en wandelde naar de twistende partijen.
‘De marine heeft een rubberboot met vluchtelingen uit zee
gevist’, rapporteerde hij, terug aan tafel. ‘Syriërs, Irakezen,
Noord-Afrikanen. Gevlucht voor de oorlog in hun land.’
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Jat pijnigde zijn hersenen. ‘Hoe komen ze dan hier?
Afrika is een paar dagen varen.’
‘Via Turkije.’ Apollo schetste de vluchtroute op het
tafelblad. ‘Als er op je geschoten wordt, ben je bereid een
eindje te roeien, Jat. Doen we nog een glaasje?’
‘Waarover bekvechten ze dan?’ vroeg Vest.
‘Wat het eiland met ze aan moet, sigarenboef. Er spoelt
steeds meer aan en niemand wil ze hebben. Soms slaat een boot
om en liggen er lijken op het strand. Dat is geen mooi gezicht
voor de badgast. Het is een klein eiland, en het is crisis. De
mensen hebben het niet breed. Ze betalen elkaar met olijven en
tomaten.’
Het rumoer nam af. Mannen schudden handen en
verdwenen in de nacht. Mopperend verzamelde Dimitris zijn
stoelen. ‘Bootvluchtelingen. Dat heeft Soufiane me nooit
verteld’, zei Vest. De koster tuitte zijn lippen. ‘Is er dan oorlog
in Turkije?’

Hij droomde akelig die nacht. De mis moest beginnen,
maar er was geen plaats voor parochianen. De kerk was gevuld
met eenarmige vluchtelingen die rammelden met muntgeld uit
de collectezakken. Ze wierpen de koster woedende blikken toe
en prikten vingers in zijn borst.
In het middenpad stond een lijkkist opgesteld. Een
lijkkist zonder handvatten, middenin een berg stukgevallen
glas. Het knisperde en knarste onder zijn voeten. Scherpe
stukken staken door zijn zool, maar hij voelde geen pijn. Die
zou later komen, wist hij. Hij opende het deksel voor een
laatste groet aan de melkman en werd besprongen door een
zwerfkat die zijn klauwen in zijn broekspijp sloeg. De kist leek
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leeg, maar op de bodem lag een aangevreten cavia. ‘Beertje!’
schrok hij. Het dier was koud en stijf.
‘Eigen schuld! Je hebt het deksel van de kist open laten
staan.’ Het was zijn vader die hem vanaf de kansel
toeschreeuwde. ‘Katten zijn roofdieren, sukkel. Die rat van je
was kansloos! Je krijgt geen huisdier meer. Je kan er niet voor
zorgen.’
Gemeenteambtenaar Schothorst was gekleed in een
kazuifel en zegende een rek met sokken. Vijf paar voor de prijs
van zes, riep hij jolig en hij strooide petten rond met zijn
wijwaterkwast. Pastoor Van Wapenveld hing met één arm
futloos aan het kruis. ‘Heer, heb erbarmen,’ prevelde hij, ‘want
ze weten niet wat ze doen.’ Hij lachte schel. ‘Ze hebben buiten
de waard gerekend, Baptiste. Je kan een mens met één arm niet
kruisigen.’
‘Het is een Jezuïtenstreek!’ werd er geschreeuwd.
‘Kruisweg, kruisweg, kruisweg’, scandeerden de vluchtelingen.
Boven zijn hoofd kraakte de houten dakconstructie die
zijn vader onverwoestbaar had genoemd. Dimitar ving
regendruppels in een stortbak en schudde mismoedig het hoofd.
‘Stratos is een malafide aannemer’, zei hij. In zijn hand hield
hij een zak gebroken stenen. ‘Kijk, de Wohnungen fallen
herunter. Es gibt zu viele Strassegenossen. Dimitar nicht
reparieren. Zuerst mal trinken.’
Een vliegtuig brak door het instortende dak, bovenop de
vluchtelingen in het middenschip. ‘Je had de deur op slot
moeten doen!’ schreeuwde Schothorst. ‘Mijn sokken lopen
weg. Ze zijn kansloos!’
Van Wapenveld stapte van zijn kruis en kwam met lege
ogen op hem af. ‘De Heer verheugt zich meer over een sok die
terugkeert bij de kudde dan over een koster die uit de
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collectebus steelt en katten vermoordt’, sprak hij dreigend.
Achter hem naderde een menigte doorweekte vluchtelingen. Ze
zwaaiden hun armen. ‘Alle ballonnen vliegen weg!’ krijsten ze.
Schothorst doopte een sok in het wijwatervat en sloeg hem
tweemaal in het gezicht, een zwerfkat ontblootte zijn tanden en
mikte op zijn keel, het deksel van de lijkkist kletterde op de
glasberg en Jat verrees met holle ogen. ‘Het is een leugen’, riep
hij hees. ‘De hemel is een leugen. Niemand heeft Tinie gezien!
Ze kennen haar niet eens!’

Zijn pyjamajas was doorweekt. Hij dacht aan koorts en
voelde aandrang. Zijn voeten tapdansten op de kille tegelvloer,
tot ze zijn pantoffels vonden. Op de tast vond hij de leuning
van de krakende trap.
‘Kon je niet slapen?’
‘Schaarbeek! Ik had een ellendige droom. Wat doe jij
hier?’
‘Ik kon niet slapen.’
Zijn ogen wenden aan de duisternis. De meteropnemer
hing futloos in een leunstoel bij de boekenkast, zijn armen
reikten tot de vloer. ‘Ik lag te denken aan thuis. Aan Lies. Ik
heb bijna vijftig jaar naast haar geslapen. Het is onwennig.’
‘Het went nooit, Bert.’ Zijn klamme rug schrok van het
koude leer. ‘Elke nacht lig ik te wachten tot ik de sleutel in het
slot hoor draaien. Ik heb het beste met haar voorgehad, maar
haar moeder had me gewaarschuwd. Ze had een beschadiging
die ik niet kon repareren.’
De meteropnemer geeuwde. ‘Je had niet met haar moeten
trouwen. Een man moet niet trouwen met een kille vrouw. Het
leven is al kil genoeg. Een man heeft warmte nodig.
Genegenheid.’
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‘Dat weet je niet als je jong bent, Bert. Dan weet je dat
niet. Dan zie je alleen dat leuke smoeltje en die mooi gevormde
kuiten.’
‘Haar moeder had je gewaarschuwd. Dat vertelde je. Dat
ze je had gewaarschuwd.’ Het zonlicht vond een spleet in de
gevel en trok een streep over de vloer. Stof sprong geschrokken
op. Op de verdieping werd gehoest.
Toussaint ging verzitten. ‘Zag je Vest in de tuin met die
lucifer? Hij brandde zijn fikken en schrok zich rot. Maar de
echte pijn kwam later. Toen ging het schrijnen. Zoiets zal het
zijn.’ Schaarbeek knikte afwezig. ‘Heb je het er ooit met haar
over gehad? Over haar mankement?’
‘Haar emoties zitten in een kast en niemand heeft de
sleutel. Ik al helemaal niet.’
‘Mooie metafoor. Wat is er eigenlijk met haar vader
gebeurd?’
‘Weggegaan en nooit teruggekomen. Net als de Joodse
buren.’
‘Trieste

geschiedenis.’

Schaarbeek

rekte

de

lamlendigheid uit zijn rug. ‘Trieste geschiedenis. En jij bent er
de dupe van. Vader doet het met de buurvrouw en verraadt haar
familie om zijn leven te redden. Zoiets was het toch? Geen
mooi verhaal, al begrijp ik er het fijne niet van. Geen man om
trots op te zijn, maar het was oorlog. Dan doe je dingen. Om
daar nou de rest van je leven overstuur van te zijn…’ De
Manzher mantelklok kwam tot leven. Ergens plofte de uitlaat
van een tractor. Op de verdieping werd gerocheld.
‘Ze had jou toch?’
‘Ze had mij.’
‘Misschien had je haar moeten mennen.’
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Een deurscharnier knarste. Iemand miste een traptrede en
vroeg de Heer hem te verdoemen. Een verloren slipper kletste
op de tegelvloer.
‘Morgen, Carol.’
‘Koster! Schaarbeek!’ De sigaret in zijn mond wipte
vrolijk mee. ‘Even wat frisse lucht. Het ruikt hier naar het
nachtverblijf van de rinoceros.’ Warme lucht vluchtte de koele
kamer in. Het geflirt van de cicaden zwol aan.
‘Dat je niet gek wordt van die kikkers!’ riep Schaarbeek
naar de deur. ‘Met zo veel kabaal hoor je alleen jezelf.’
‘Waar doet me dat nou aan denken!’ bulderde het buiten.
‘Het went’, zei de koster. ‘Hitte went. Eenzaamheid went. Ik
zeg niet dat het leuk is, thuiskomen en tegen niemand
goeienavond kunnen zeggen, maar het went. Alles in het leven
went.’
‘Het is lang geleden, Baptiste. Waarom heb je niet
gezocht? Toen Louise was vertrokken? Niet meteen, maar na
een paar weken. Naar een vrouw die haar hormonen kwijt is,
zoals de Reiger zegt. Ze hoeft niet mooi te zijn. Als ze er maar
is. Zodat je goeienavond kan zeggen. En samen op de bank kan
zitten. Met een kop koffie en een mooi televisieprogramma.’
‘Een die geluid maakt in de keuken, zodat je weet dat je
niet alleen bent’, begreep Toussaint. ‘Maar ik heb niet gezocht,
Bert. Ze kon elke dag terugkomen. Dan moet je niet op de bank
zitten met een kop koffie en een andere vrouw. Dat is geen
feestelijk gezicht voor iemand die heeft besloten terug te
komen. En nu is het te lang geleden. Zeg nou zelf. Waar zou ik
moeten zoeken? In het bejaardenhuis? Man zonder toekomst
zoekt vrouw om koffie mee te drinken op de bank? Ze zien me
aankomen. Ik moet het er maar mee doen. De paar jaar die me
resten, overleef ik wel. Als mijn rug jeukt krab ik mezelf aan de
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deurpost. Ik heb mijn boodschappen, mijn kaartavond en mijn
televisie. Het is anders dan ik me had voorgesteld, maar ik
overleef. Ik zag mezelf op de bank zitten met Louise, Thérèse,
kleinkinderen en een schoonzoon die wat klusjes zou kunnen
doen. Zo denk je dat het zal gaan. Maar ik zit niet met Louise
op de bank. Ik zit tegenover jou op een versleten leunstoel, in
die verdraaide hitte.’ Hij legde een zakdoek in zijn hals en
pufte theatraal.
‘Je vindt je kaartavond toch leuk?’
Zijn gezicht ontspande. ‘Daar geniet ik van. Borreltje,
biertje, mooie hand met kaarten, Vest een beetje jennen, die
mislukte wielrenner pesten, ik amuseer me best. Maar zoiets
heb je niet voor ogen als je aan je ouwe dag denkt.
Onwillekeurig.’
‘Half vier’, zag Schaarbeek in de boekenkast. ‘Hoe laat
heb jij het?’
‘Carol heeft de tijd gesaboteerd, net als de stroommeter.
Zo is het leven geen kunst.’
‘En de cyclamen, zij stimuleerden voort’, geeuwde de
meteropnemer.

Op het dek van de verveloze motorboot scharrelden vier
rafelige kippen en een ontheemde geit. ‘Welkom op de ark van
Noah, maar pas op waar je loopt’, wees Apollo op de
kippendrek. Het was vroeg, maar de zon brandde onbarmhartig
op de kreunende spanten. Als schurftige honden waren de
mannen om hun as blijven draaien tot ze midscheeps plaats
vonden op een splinterende bank. Jat was blijven staan. Hij
leunde over de reling en rochelde in het water. ‘Mooie dag om
uit te varen. Kalme zee, weinig wind.’
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Apollo hoorde het. ‘Zo is het hier elke dag, Jat. Elke dag
dertig graden, elke dag gladde zee. Je begrijpt zeker wel dat ik
geen heimwee heb naar die kouwe, natte straat van jullie.’
‘Heimwee naar onze straat? Nee. Waarom zou je?’
Schipper Jiannis was klein en beweeglijk. Wat tussen zijn
leren pet en woeste baard aan gezicht resteerde, was
bruinverbrand of vuil. Zijn gebit miste tanden. Een mouwloos
hemd liet zijn overhangende buik onbedekt. Harige benen
staken in een khaki broek met rafelranden. De mannen hadden
hem twohundred for all moeten betalen. Ze hadden het gedaan
voor Jat. Zodat hij de horizon kon zien.
De schipper brulde lokale liederen die hij voorzag van
vunzige teksten. Zijn kippen riep hij tot de orde met woeste
kreten en wilde gebaren. Wat voor zijn voeten liep, kreeg een
schop. ‘They call me Captain Beefheart. You can call me
captain. Welcome on board!’ schreeuwde hij Jat in het gezicht.
De melkman stak hem beduusd een hand toe. ‘Koot. Willem
Koot.’
‘Goat no problem!’ Beefheart wapperde het probleem
over de reling. ‘No shit on deck.’ De geit zag hem naderen en
zette zich schrap. Vest wees op het kabbelende water. ‘Best
ontspannend.’ Uit zijn lubberende zak wrikte hij een doos
sigaren, die hij Schaarbeek voorhield.
‘Daar zeg ik geen nee tegen.’ De meteropnemer koos
zorgvuldig en snoof wellustig aan zijn buit. ‘Da’s een goeie
Vest. Daar gaan we eens langzaam van genieten.’
‘MonteCristo

nummer

één.

Oude

voorraad.’

De

sigarenboer probeerde het onbeduidend te laten klinken.
‘Moet je die niet verkopen? Die zijn een kapitaaltje
waard!’ schrok Schaarbeek. ‘En zelf rotzooi roken?’ Vest stak
de brand in zijn sigaar en blies de rook zinnelijk over zee. ‘Je
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moet kwaliteit roken, Schaarbeek. Dan kan er niks gebeuren.
Rokertje, Koster?’
‘Ai, jongen, wat doe je nou? Dat is toch heet! Kom, snel,
onder de kouwe kraan.’
Door zijn tranenwaas heen zag hij zijn hand zwellen en
roze kleuren. Hij gilde van de pijn. De stank van schroeiend
hoofdhaar vulde de keuken. ‘Wat gebeurt hier?’ Vaders
silhouet vulde dreigend de deuropening. ‘Wat doet die jongen
nou weer?’
‘Hij brandt zijn vingers, papa. Ik wilde de cake uit de
oven halen en opeens zat hij naast me. Hij pakte het rooster en
kwam met zijn hoofd vlakbij het vuur. Kijk zijn vingers nou
toch.’ Ze pakte de hand van de jongen en draaide de
brandblaren naar boven.
‘En die lucht?’
‘Ik denk dat zijn haar is geschroeid.’
‘Dat groeit wel weer aan. Maar die lucht…’
‘Misschien moeten we toch even langs de huisarts, vind
je niet?’
‘Voor geschroeid haar?’
‘Misschien is er iets met zijn ogen. Kijk maar, ze zijn
rood. Hoeveel vingers steek ik op, Baptiste?’

De zon brandde op zijn huid. De koster perste zijn ogen
samen om het traanvocht te verdrijven. In de diepte van het
schip stampte de rauwe dieselmotor. De haven van Pythagorion
werd een witte streep, de heuvels van Turkije heiige contouren
op het rimpelloze water. Vests gestrekte arm volgde de
glooiingen. ‘Mooi hè, Jat? Met een beetje fantasie vaar je straks
de haven van Hong Kong binnen.’ De melkman spuwde in het
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water. ‘Ik ben geen klein kind, Felix. De enige haven in de
buurt is die van Kusadasi. Die ligt gewoon in Europa.’
‘Ook mooi toch.’ Verongelijkt richtte Vest zich tot
Toussaint. ‘Denk je te helpen…’
‘Daar drijft iets.’ Jats hese stem haperde. ‘Dáár! Langs
mijn arm.’ Met zijn vrije hand trok hij Apollo’s hoofd tot bij
zijn schouder. ‘Volg mijn vinger. Zie je het niet? Er dobbert
iets donkers. Een grote plastic zak.’
‘Is dat die vrouw van Toussaint niet? Zijn ex?’
‘Louise? Laat me eens kijken.’
‘Daar! Bij hun huis.’
‘Verdraaid. Louise. Wat doet díe hier?’
De vrouw drukte langdurig op de bel. Ze keek zoekend in
het rond, deed een pas naar achteren en leek te roepen. Van
haar handen maakte ze een koker die ze op de voorruit van de
woonkamer plaatste.
‘Nooit van privacy gehoord?’ zei Greet.
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‘Een plastic zak? Dat is dan een grote.’ De mannen
volgden Jats gestrekte arm. ‘Een rubberboot’, besliste Apollo.
‘Spelende kinderen die zijn afgedreven. ‘Kapetànios! Grègora!
Kontà!’ Jiannis moet snel dichterbij varen!’
‘Ne, ne, ne! I turn! I turn!’ Een kip maakte zich
scheldend uit de voeten. De rubberboot met spelende kinderen
werd een sloep zwaaiende mensen. ‘Vluchtelingen!’ herstelde
Apollo. ‘Een boot vol. We zullen ze aan boord moeten nemen.’
‘Aan boord nemen? Ze hébben een boot!’ zei Toussaint
‘Kijk nog eens’, wees de kunstenaar. Het scheepje helde
vervaarlijk naar stuurboord. Iemand hield een druipend kind in
de lucht. ‘Als we niet vlug zijn, verzuipen ze. Skoiní !’ eiste
hij. ‘Touw!’
‘Ne, ne, ne! Káto!’ wapperde Jiannis’ hand.

Er dreef een kwaliteitssigaar op de golven van de zee.
Een MonteCristo nummer één. Hij zonk niet en hij viel niet uit
elkaar. ‘Wat sta je daar nou, Bertje? Laat maar los. Doe je hand
eens open!’ Het water borrelde dreigend. Een monster met
duizend tentakels zocht zijn weg naar het oppervlak. Iemand
pakte zijn hand. ‘Niet bang zijn, Bertje. Gooi maar. Kijk maar
hoe de andere kindjes het doen.’ Het monster had duizend kille
ogen, die hem beloerden hem vanaf de waterlijn. Bekken met
tanden als weerhaken grijnsden naar zijn kinderkeel. Zijn
tengere jongenslijf kon het sidderen niet stoppen. Schoolreis
van klas vier. Voedertijd in de forellenfarm.
‘Ze verzuipen elkaar. Carol! Ze verzuipen elkaar!’ Zijn
handen plakten aan de reling. Er gebeurde iets, in de diepte. De
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sloep maakte slagzij en liep vol. Handen zochten naar een
touw. Iemand riep zijn god aan. Een kind krijste, vrouwen
gilden. Mannen vochten en verzopen elkaar. ‘Get the rope!’
brulde Apollo. ‘One by one! Jiannis! epistrèfo! Hij moet terug!’
Zijn MonteCristo was verdwenen, verzwolgen door de
golven. Hij zag trappende ledematen en opengesperde monden.
‘Doe iets!’ Apollo’s arm beukte op zijn schouder. ‘Doe
verdomme iets! Sta daar niet zo! Je laat ze verzuipen!’ Het
dreunen van de sloep tegen de stalen boeg galmde in zijn
hoofd. Jiannis hief zijn handen en vervloekte het lot. ‘Hijsen
Schaarbeek! Hijsen! Die twee gaan onder! Godverdomme! Doe
iets!’ De schilder trok een drenkeling aan boord. Zijn stomp
flipperde opgewonden. ‘Ik kan het verdomme niet alleen!’ Het
lichaam kletste op het dek. Schaarbeek zag kille ogen en
scherpe tanden naar zijn keel happen.

Ze zagen haar aarzelend tikken op de ruit. Een buurvrouw
liep op haar toe en begon een gesprek. Er werd gewezen, er
werden armen gespreid. ‘Zou ze weten dat hij op vakantie is?
Baptiste lijkt me geen man die veel met zijn buren praat. Zeker
niet met een buitenlandse.’
‘Nee, praat vooral niet met iemand die anders is dan jij.’
‘Misschien is het dringend. Iets met Thérèse. Zal ik naar
beneden gaan?’
‘Dan moet je vlug zijn. Ze zal niet eeuwig in die tuin
blijven staan.’
‘Ik ben al weg, ik ben al weg’, klonk het vanuit de gang.

Ze wilde niet, maar ze moest lachen. Haar moeder
hobbelde over straat, zoals beren doen in tekenfilms. ‘Lang
geleden dat ze alleen de deur uit ging.’ Ze wist niet wat ze voor

305

haar voelde: minachting omdat ze toegaf aan haar zwakte en
het leven aan zich voorbij liet gaan, of medelijden omdat ze
haar leven had moeten delen met de tiran die haar kleineerde.
Ze zag hoe ze uitgeput tegen het bakstenen muurtje voor de
tuin van de koster leunde. ‘Als ze een hartaanval krijgt, is het
zijn schuld. Door hem zit ze opgesloten in dit hok.’
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De zee ontplofte. Zware druppels vielen op het dek. ‘Man
overboord!’ schreeuwde Vest met dichtgeknepen keel. ‘Man
overboord!’ Zijn trillende vinger wees op de plek waar hij het
lichaam had zien zinken, tussen trappende benen, grijpende
handen en krijsende vrouwen. ‘Daar! Daar! Daar!’
Er rees een maatkostuum op uit de golven. ‘Het is
Koster!’ Zijn stem sloeg over. ‘Apollo! Het is Koster! Koster
verzuipt! Doe iets!’

Toussaint schrok. Het water was kouder dan de
middagzon hem had beloofd. Hij worstelde zich naar boven en
hapte lucht. Een moeder met kind sloeg haar armen om zijn nek
en trok hem terug, de diepte in. ‘Wat doet-ie nou? Hij gaat
weer onder!’ Vest staarde naar de plek waar de koster was
verdwenen. Hij sloeg een hand voor zijn mond en prevelde.
‘Koster verzuipt. Koster verzuipt. Koster verzuipt voor onze
ogen.’ De kunstenaar flipperde zijn stomp en gebaarde naar het
water. ‘Doe dan iets! Help hem! Spring er in!’ De sigarenboer
vouwde zich over de reling. ‘Koster!’ riep hij naar het water.
‘Kós-tér!’

De vrouwen lachten. Moeder werd rustig, zag ze. Ze liet
het muurtje los en wees naar boven. Nee hè! Ze nam haar mee.
Nog even en ze zat opgezadeld met een bejaarde die over
vroeger zou beginnen. Het was te laat om haar jas te pakken en
weg te gaan. Ze zou de vrouwen tegenkomen op de trap en
excuses moeten verzinnen. Ze bleef. Dit was haar thuis,
waarom zou ze vluchten? Ze had het recht om te blijven. Haar
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ogen dwaalden door de kamer, langs de foto’s op het dressoir.
De kalender met afgestreepte dagen. Tsja, hoe moet je ze
anders onderscheiden, schoot het door haar hoofd. Ze groeide
er op, als enig kind. ‘Enigst kind’, zei haar moeder. Ze rook de
benauwende leegte van de bovenwoning. De stoffen bank. De
muffe schrootjes. De boenwas. Zijn Old Spice. Bij elk bezoek
weer. Het leek of het erger werd. Het was de treurigheid van
het niets, had ze haar vriendin verteld. De treurigheid van het
niets. Wat had ze graag een zus gehad om de eenzame avonden
mee te vullen, om mee samen te zijn. Haar ogen glansden.
‘Welja, ga staan janken’, vermande ze zichzelf.
Vest straalde. ‘Wou je nog een keer zwemmen?’ De
koster droop en zocht naar adem. ‘Reddend zwemmen’, hijgde
hij. ‘Je verleert het nooit. Maar ik dacht dat mijn kop uit elkaar
zou barsten. Halen ze het?’
Het schip was een verzameling zwijgende, huilende en
rillende mensen. Op het achterdek knielde een vrouw bij een
stapel doorweekte kleren. ‘De meesten hebben het gered.
Stomme idioten. Met zo’n roestende tobbe de zee op gaan.’
Apollo slipperde naar het achterdek. ‘Haar man en haar zoon’,
rapporteerde hij. ‘De derde kent ze niet.’
‘Dood?’ schrok Vest. ‘Getverdemme.’
‘Dat wordt een berg papierwerk voor Jiannis’, voorzag
Apollo. ‘Maar het was te voorspellen. Als je het niet brengt,
komen ze het halen. Desnoods zwémmen ze de Europese
slotgracht over. Niemand heeft recht op een gratis leven in luxe
en vrijheid. We moeten allemaal onze schuld inlossen. Bereid
je maar voor, mannen. Dit kon weleens uit de hand lopen.’
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‘Niet te geloven’, stamelde Schaarbeek. ‘Je vaart uit om
een straatgenoot de horizon te laten zien en je komt terug met
zeventien drenkelingen en drie dooien.’
Toussaint tuitte zijn lippen.
‘Mijn eerste zeereis, en dat dit’, sprak Jat hees. ‘Wat een
rotplek is de wereld geworden.’ Aan zijn voeten lag een jongen
van onbestemde leeftijd. Een gewatteerd nylon jack had hem
moeten

beschermen

tegen

de

Europese

vrieskou.

De

middagzon had het water uit zijn hemd verdampt. Aan zijn
linkervoet hing een aangevreten plastic slipper. Een man hurkte
naast het lichaam. Hij veegde een haarlok van het gezicht.
‘Frère’, wees hij Jat. De melkman legde een hand op zijn
schouder en kneep er onbeholpen in, zoals hij ooit Tinie had
getroost. Hij keek in twee dode ogen.

De galm van de dichtslaande buitendeur bleef hangen in
het portiek. ‘Kijk eens Greet, wie we hier hebben?’ Moeder
straalde, zag ze met weerzin. Ze plooide haar gezicht in een
dunne lach. ‘Dag mevrouw Toussaint.’
‘Dag Greetje. Zo heet ik al lang niet meer hoor. En
Greetje is ook geen kleine meid meer, zie ik. Noem me
Louise.’
‘Ik heet al een poosje Greet. Wil je thee, Louise? Of
liever koffie, Louise?’ Het sarcasme ontging haar niet. ‘Het is
theetijd, nietwaar?’ Ze legde haar mantel behoedzaam over een
stoel en knoopte haar sjaal los. ‘Leuk heb je het hier, Lies. Ik
bedenk me net dat ik nooit bij je binnen ben geweest, terwijl
onze mannen toch bevriend waren.’
‘Nog steeds hoor’, klonk het vanuit de keuken. ‘Ze
houden elkaar goed vast om niet ten onder te gaan in de boze
wereld.’
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‘Is dat zo? Keur je hun vriendschap af?’
‘Mijn vader, jouw ex, die sigarenboer op de hoek, een
kaasboer die de kaas van zijn brood liet eten door de super en
een doodgraver die wacht tot ze neervallen. De rechtschapen
burgermannen van onze straat. Ik walg ervan. Ze zijn bang
voor alles wat anders is dan wat zij vertegenwoordigen, het
superieure blanke ras. Zij hebben de straat opgebouwd. O, o,
wat zijn ze geweldig. En wat hebben ze bereikt? Ze stelen van
de kerk, verkopen kanker, controleren hun buren en verdienen
aan hun dood. Wil je zien waar een beschaving eindigt nadat ze
de aarde heeft vernietigd? Kom naar onze straat! En daar zou ik
trots op moeten zijn?’
‘Nou nou,’ knipoogde Louise, ‘wat is er geworden van
dat lieve meisje met strikjes in haar haar?’ Ze nam haar theekop
van het dienblad en strooide er een halve lepel suiker in. ‘Zo
bozig.’

De haven van Pythagorion werd beeldvullend. De daken
van de huizen lichtten rozerood op tegen de blauwe hemel.
Masten van aangemeerde schepen deinden hun macabere danse
sur place. Een scooter knetterde over de kade, een enkele
terrasstoel was bezet. Een man in korte broek maakte foto’s,
een vrouw met zonnehoed lachte schel.
De dieselmotor ploegde door de golven, het water beukte
tegen de boeg. Jiannis schreeuwde Griekse verwensingen door
zijn boordradio. ‘Die is niet blij’, vatte Apollo samen.
‘Arme drommel’, zei Jat, terug bij de mannen. ‘Ik hoop
dat de Heer hem liefdevol opneemt.’
Rillende drenkelingen drukten Toussaints hand, een
enkeling kuste zijn wangen. Een man wees zwijgend naar het
beloofde land. De sigarendoos in Vests hand lekte druppels op
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het dek. ‘Kijk ons eens. Schelden op alles wat buitenlands is,
maar wel zeventien stumpers redden.’
‘Gezellig dat je er bent, Louise. We zien elkaar nooit
meer. Hoe lang is het nou geleden?’ Greets ogen schoten vuur.
‘We waren in gesprek, ma. Over pa. En die andere sieraden van
het blanke ras.’
‘Kindje

toch!

Ze

kan

erg

opstandig

zijn,’

verontschuldigde ze zich, ‘maar het is wel haar vader.’
‘Ik vroeg me net af waarom Greet zo boos reageerde.’
‘Mijn vader is een racist. Als ik hem hoor praten over
buitenlanders en homo’s, schaam ik me dood. Voor hem en
voor mijn afkomst.’
‘Greet is een beetje anders. Ze heeft een vriendin. Geen
Nederlandse, maar een lieve meid.’
‘Ma!’
‘Ik dacht al zoiets. En je vader wijst dat af?’
‘Mijn vader wijst niks af. Hij weet het niet. Maar ik hoef
het hem niet te vertellen. Ik kan zijn reactie wel raden.’
‘Kindje toch!’
‘Soms vergissen we ons in mensen’, zei Louise. ‘Zou het
kunnen…’
‘Misschien maakt papa grapjes.’
‘Grapjes? En noem hem alsjeblieft geen papa.’
‘Hij is wel je vader.’
‘Mannen doen dat soms hoor, grapjes maken’, bevestigde
Louise. ‘Zo bezweren ze hun angsten. Ze kloppen zich op hun
borst, zoals gorillamannetjes, en hopen dat het verdwijnt. Het
gevaar.’ Lies knikte geestdriftig. ‘Hoor je?’
‘Mijn vader voelt zich verheven boven iedereen die
anders is dan hij. Het liefst zou hij de straat weer blank maken.
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Blank, heteroseksueel en kortzichtig. Een straat naar zijn
evenbeeld. Een kudde blanke meteropnemers die het verleden
romantiseert en elke verandering afwijst. Maar het zal hem niet
lukken hoor. Hij stelt niks voor.’
‘Papa houdt van de ouwe tijd, Greet. Toen was hij
gelukkig. Wat is daar nou verkeerd aan?’
‘Wat daar verkeerd aan is…’
‘Je weet het niet’, zei Louise. ‘Mensen doen soms
verschrikkelijke dingen uit angst of onwetendheid. Meer nog
dan uit kwaadaardigheid. En we oordelen vaak te snel. Op een
dag had iemand mijn raam ingegooid. Ik wist zeker dat het
Baptiste was. Dat hij wraak wilde nemen voor onze scheiding.
Maar hij ontkende het, en ik geloofde hem.’
‘Wat heb ik met angst en onwetendheid te maken! Ze
doen verschrikkelijke dingen. Daar gaat het om!’
‘Greet is altijd heel stellig’, zei Lies. Ze schrok van haar
woorden. ‘Hoe is het met Thérèse?’ vroeg ze snel. ‘Ik heb haar
lang niet gezien.’
‘Thérèse woont weer bij me. Ze is zwanger en ik heb de
ruimte.’
‘Leuk! Lies straalde. ‘Wanneer is ze uitgerekend?’
‘Ik weet niet of het leuk is. De vader accepteert het kind
niet. Zo gaat dat tegenwoordig.’
‘Jammer. Volgens Bert is het de nieuwe tijd. Maar de
baby komt in een goed nest. Thérèse is een lieve meid en jij
bent een lieve oma.’
‘Zo’, zei Greet. ‘Een kind op deze wereld zetten. Je moet
maar durven.’
‘Wat bedoel je, Greet?’

312

‘Het is nogal een fijne wereld, met al die haat. Als het een
jongen is, mag hij oorlog voeren en als het een meisje is, wordt
ze verkracht.’
‘Mensen zetten kinderen op deze verschrikkelijke wereld
en ik hoop dat ze dat vooral blijven doen’, zei Louise. ‘Ieder
van die kinderen kan een mens worden die de wereld een beetje
beter maakt.’
‘Of je baart kleine Adolf’, zei Greet. ‘Maar zei je nou dat
je ruimte hebt? Je woonde toch samen met die Duitser? Zoiets
begreep ik tenminste.’ Ze keek er onschuldig bij.
‘Reddend zwemmen! Wat bezielde je? Je had het leven
kunnen laten in die verdoemde zee. Je bent geen twintig meer!’
Apollo’s hand kletste op de schouder van Toussaint; water
spatte in zijn gezicht. ‘Met zwemmen hoorde ik bij de besten’,
klonk het bedremmeld.
‘Je bent een held!’
Vest wees op het druipende kostuum. ‘Maar dat is mooi
naar de vaantjes.’ Geschrokken greep de koster naar zijn
binnenzak.
Louise streek haar rok glad. ‘Weet je wat mijn moeder
me

opdroeg?

Wees

hoffelijk,

elegant,

onopvallend,

terughoudend, zorgzaam, goedhartig, bescheiden en vooral…’ ze pauzeerde - ‘breng een ander niet in verlegenheid.’
Lies tilde de theepot van het dienblad. ‘Iemand nog?’
‘Dank je, ik moet gaan. Fijn te weten dat Baptiste op
vakantie is. Dat zal hem goed doen. Altijd maar aan het werk in
die kerk van hem. Ik heb nooit begrepen waarom hij voor dat
hongerloontje aan de gang bleef, terwijl hij van zijn pensioen
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moet genieten. Nu hij niet meer aan die parochie is gebonden
zou hij moeten reizen. Maar ja….’
De stemming op Dimitris’ terras was bedrukt. Het
gesprek werd op fluistertoon gevoerd.
‘Ze denken verschillend over onze heldendaad’, hoorde
Apollo. ‘Het zijn aardige mensen, maar ze zijn arm. Wij
brengen zeventien monden aan land, die ze best willen voeden,
maar er is geen geld en er is geen werk. Ze maken zich zorgen,
want er komen er steeds meer. Het kamp bij Vathy zit al vol.’
‘Het zijn zeventien stumpers’, protesteerde Jat.
‘Stumpers…’ Schaarbeek pulkte de schil van een
pistachenoot. ‘Zou je willen dat ze in je straat komen wonen,
Jat? Naast je. Stinkvoer koken en jengelmuziek draaien?
Inbreken en aan je vrouw zitten? Dat haal je allemaal in huis,
stumpers of niet.’
‘Bange burgerman’, viel Apollo uit. ‘Misschien zit er een
hardwerkende meteropnemer tussen. Of een melkboer. Mensen
zoals jullie. Kostertje heeft er twee uit zee gered. Als hij bang
was dat ze aan zijn vrouw zouden zitten, had hij ze laten
verzuipen. Nietwaar Toussaint?’ De koster tuitte zijn lippen.
‘Ik redde een vrouw en een kind.’
‘Koster hoeft niet bang te zijn dat er iemand aan zijn
vrouw komt’, zei Jat. ‘Dat is al gebeurd.’
‘Tsja…’ Schaarbeek rekte zich naar een nieuwe noot.
‘Hoe je het ook wendt of keert, er zitten natuurlijk criminelen
tussen. Dat kan Koster aan de buitenkant niet zien.’
‘Waarom zou er een crimineel tussen zitten? Heb je ze
gezien, Schaarbeek? Heb je ze goed bekeken? Ze zijn gevlucht
voor de oorlog! Jij weet toch nog wel wat oorlog is? Ze komen
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naar het beloofde land, ze hopen op een beter leven, op vrede,
op veiligheid. Volgens mij ben je gewoon bang.’
‘Bang…’ De noot zat klem in zijn gebit. Zijn tong
probeerde hem los te wrikken. ‘Ik weet niet of je het gezien
hebt, maar ze lopen allemaal op sportschoenen. Nieuwe
sportschoenen. Wij liepen in de oorlog niet op sportschoenen.
Zeker niet op nieuwe. En als het oorlog is, moet je vechten
voor je land. Niet vluchten. Dat deden wij ook niet.’
‘Schaarbeek is niet bang’, bevestigde Toussaint. ‘Hij
verjaagt criminelen uit je tuin.’
‘Carol, jongen,’ zei Jat, ‘je moet niet alles serieus nemen
wat die twee zeggen. Ze jagen iedereen op stang en als je er op
ingaat, maken ze het erger. Ik laat het maar zo.’
‘Ik zal Baptiste opzoeken als hij terug is. Het is een beetje
laat, maar misschien kunnen we nog leuke grootouders worden.
Kan ik hem meteen vragen naar mijn verdwenen kat.’ Ze lachte
meisjesachtig. ‘Het zal allemaal al moeilijk genoeg worden
voor dat kind. Dank je voor de thee, Lies. Doe Bert de groeten.
Dag Greet. Probeer wat milder te worden. Wat iemand ook
gedaan heeft, je kunt altijd vergeven. We zijn allemaal mensen
en sommigen van ons hebben dingen meegemaakt die heel wat
erger zijn dan wat jij je vader verwijt.’ Ze stond op en keek
verstrooid om zich heen. Ze zocht houvast aan de leuning van
een stoel. ‘Het gaat wel’, zei ze. ‘Het zijn de medicijnen.’ Ze
pakte haar mantel en haar sjaal. ‘Blijf lekker zitten, ik kom er
wel uit. Misschien kunnen we nog eens afspreken, voor het te
laat is.’ Ze zagen haar het portiek verlaten en de straat
oversteken. Ze liep parmantig, op haar hooggehakte schoenen.
Bij het huis van Toussaint leek ze te aarzelen. Ze stapte verder
en verdween om de hoek van de laan.
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Lies steunde op de vensterbank. ‘Ik geloof warempel dat
ze weer toenadering zoekt. ‘Dat zou leuk zijn voor Baptiste. Op
zijn ouwe dag.’
‘Het is wel duidelijk wat ze wil. Greet pakte de Margriet
van tafel en sloeg de pagina’s ongelezen om. ‘Zwakke vrouw
hoor. Heel zwakke vrouw. En pa maar vertellen dat ze een
kenau was. Kun je nagaan!’
‘Niet zo hard!’ schrok Lies. ‘Je scheurt de bladzijden! Ik
heb de puzzel nog niet af!’
‘Laat Jat nog maar even slapen. Hij heeft veel gehoest
vannacht.’ Vest daalde de trap af en liet zich in een leunstoel
vallen. ‘Het zullen de emoties zijn.’ Het grind op de weg langs
Apollo’s tuin knarste. Maria, zagen ze. Toen ze de blikken van
de mannen op zich gericht wist, draaide ze haar hoofd en
spuwde op de grond. ‘Onze heldendaad is het dorp
rondgegaan’, begreep de kunstenaar. Toussaint tuitte zijn
lippen. ‘Het ziet er niet uit als een felicitatie. Of begrijp ik het
verkeerd?’
‘Je weet het niet’, zei Schaarbeek. ‘Grieken zeggen nee
als ze ja bedoelen. Toch Apollo?’
‘Jat was heel onrustig’, zei Vest. ‘Hij lag te hoesten en te
roepen. Pas om vier uur was hij stil. Daarna heb ik niks meer
gehoord.’
‘We laten hem liggen’, beval Apollo. ‘Over twee uur
brandt hij zijn bed uit.’
‘Toch mooi dat we hem hebben laten varen,’ vond
Toussaint, ‘al was het een vreemde reis.’
‘Hij was vlakbij zijn droom’, zei Schaarbeek. ‘Dat kan
niet iedereen zeggen.’
‘Dankzij zijn straatgenoten’, vulde Toussaint aan.
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Vanuit het dorp naderde een man. Stratos, zagen ze, de
metselaar. Hij liep met rubberen benen over het wegdek, dat
trilde in de hete zon. Hij blies vervaarlijk en depte zijn
behaarde nek met een kleurige zakdoek.
‘Kalimera Stratos! Ti kaneis?’ riep Apollo.
‘Kala, efcharisto.’
Stratos bleef staan en bedekte zijn mond om zijn woorden
te verbergen. Hij strekte zijn nek en wierp bezorgde blikken
naar de mannen. De kunstenaar krabde zijn achterhoofd en
maakte bezwerende gebaren.
‘Het dorp zegt dat jullie mensensmokkelaars zijn’,
rapporteerde hij, na Stratos’ vertrek. ‘Vroeger spoelden hier
nooit vluchtelingen aan; sinds jullie komst zijn ze er dagelijks.
Dat vinden ze verdacht.’
‘Mensensmokkelaars!’ hoonde Schaarbeek.
‘Ze zijn knettergek!’ brieste Toussaint. ‘Ik verruïneer
mijn kostuum en dit is mijn dank!’
‘Ik heb het Stratos uitgelegd,’ suste Apollo, ‘en hij
begrijpt het. Hij snapt dat mensen vluchten voor de oorlog en
dat wij bij toeval op hun boot stuitten. Dankzij de haviksogen
van onze langslaper. Maar tegen dorpsroddels is niet te
vechten.’
‘Dat kwam hij vertellen.’
‘Dat kwam hij vertellen, Vest. Het is een gastvrij volk,
maar de crisis zet het onder druk.’
‘En nu?’
‘Stratos adviseert jullie te vertrekken. Het verblijf zal
minder aangenaam worden, waarschuwt hij.’
‘Dat waren zijn woorden? Minder aangenaam? Dat klinkt
als een dreigement’, vond Schaarbeek.
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‘Crisis en vreemdelingen gaan moeilijk samen, Bert. Dat
is al sinds de oudheid zo.’
‘En jij?’ vroeg Toussaint. ‘Moet jij ook vertrekken?’
‘Ze vinden mij een rare klaploper, maar ze accepteren
me. Ik ben de nar van het dorp. De eenarmige nar die badgasten
trekt met zijn schilderkunst.’ Hij maakte een potsierlijk dansje.
Een narrendansje, begrepen ze.
‘Dan gaan we maar.’ Vest liet zijn sigaar in het hete zand
vallen en vertrapte het restant. ‘Eerder dan gedacht, maar ik
had ook niet verwacht dat het hier zo heet zou zijn.’
Hoofdschuddend liep hij het huis in. ‘Als je me zoekt: ik ben
mijn koffer aan het pakken.’
‘Zou dat niet kunnen, Greet? Dat je vader geen racist is,
maar zulke opmerkingen maakt omdat hij bang is?’ Ze droogde
haar handen aan haar schort. ‘Dat zou toch kunnen? We kunnen
het hem toch eens vragen? Of hij bang is?’
‘Waar zou hij bang voor moeten zijn? Ze doen hem niks!’
‘Papa leest de krant en kijkt televisie.’ Haar handen
wrongen onrustig in haar schoot. ‘Daar ziet hij zulke dingen.
Dingen om bang van te worden. En hij is bedreigd. Vergeet dat
niet. Hij is bedreigd. In zijn eigen straat.’
‘Daar vroeg hij toch om? Dat heb je me zelf verteld. Hij
had ruzie gemaakt met een man en…’
‘Om meneer Van Arendonk te beschermen. Ik vond het
dapper van hem.’
‘Dapper? Zoals je het vertelde was het een krankzinnige
actie. Bovendien: waarom moet ik excuses voor zijn gedrag
zoeken? Hij scheldt op alles wat bruin, andersdenkend, anders
geaard of buitenlands is. Dat is toch niet normaal?’
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‘Misschien heeft Louise gelijk. Ik heb dat ook vaak
gedacht. Je vader is geen racist, Greet. Ik ken hem.’
‘Laten we er maar over ophouden, mam. Jij denkt er
anders over dan ik. Kennelijk heeft die Louise je aan het
twijfelen gebracht.’
‘Die Louise? En wat is er mis met twijfelen, Greet? Wat
is daar nou mis mee?’ Ze schrok van haar boosheid.
‘Alleen zwakke mensen twijfelen, mam. Karakterloze
zwakke mensen. Dát is er mis mee.’
‘Ik ga de boontjes doppen. We kunnen wel blijven
bekvechten, maar er moet ook gegeten worden. Het loopt al
tegen zessen. Weer een keer samen eten. Daar had ik me zo op
verheugd.’
Vanuit de keuken kwam het geluid van klaterend water
en haar stem. ‘Je hield altijd van boontjes, dat zal wel niet
veranderd zijn, hè?’ Ze kreeg het warm. Was dat niet te scherp?
Als Greet maar niet kwaad zou worden. Haar jas zou pakken en
zou vertrekken. Maar het bleef stil.
Een rauwe kreet vanuit het huis. ‘Carol! Koster! Bert!’
De mannen struikelden naar binnen. Hun schoenen
klosten op de houten trap. Vest ving ze op, zijn handen voor
zijn mond, zijn ogen groot van ontzetting.
‘Jat…’, wees hij naar de kamer van de melkman.
‘Verdomme! Daarom stopte het hoesten!’
De kleine kamer vulde zich met mannen die hun adem
zochten en ontdaan naar het bewegingsloze lichaam op het bed
staarden. De lakens lagen verspreid op de vloer; er was een
gevecht op leven en dood gevoerd.
Jats dode ogen staarden naar het plafond.
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‘Hij heeft de zeis gezien’, fluisterde Vest. ‘Boven zijn
hoofd. Daarom riep hij om hulp. Maar ik begreep het niet.’
De arm van de levenloze melkman reikte tot aan de vloer.
Toussaint legde hem behoedzaam op het doodsbed. Hij schrok
van de koude hand, maar hij hield hem een ogenblik vast.
‘Ongelooflijk,’ mompelde hij. Zijn duim gleed over Jats eeltige
vingers. ‘Ongelooflijk.’ Hij sloot de ogen van de gestorvene en
deed een stap terug.
‘Moeten we bidden?’ vroeg Schaarbeek.
Blikken gingen rond; ze wisten het niet.
‘Dit is wel erg plotseling’, vond Vest.
‘En dat het uitgerekend hier moest gebeuren.’ Apollo
sloeg zijn hand stuk op de kamermuur. Pleisterwerk viel
knisperend op de vloer. ‘En juist nu. We zouden hem de haven
van Kusadasi laten zien.’
‘Hij had een kist uitgezocht, maar die staat thuis’,
prevelde Toussaint. ‘Dit zal de Reiger niet leuk vinden.’ Vest
haalde zijn schouders op. ‘Hij is betaald, dan maakt het Pier
niet uit.’ Schaarbeek staarde naar het dode lichaam. ‘Moeten
we ’m meenemen?’
‘De kist?’ vroeg Vest.
‘Niet zo bijdehand’, reageerde Toussaint. ‘Of vind je dat
we de kist moeten halen om Jat in zijn eigen kist naar huis te
kunnen brengen?’ De sigarenboer zweeg beschaamd.
‘We kunnen Jat hier begraven’, opperde Schaarbeek. ‘Er
zijn kerken en begraafplaatsen. Jat zal het niet uitmaken, en
Pier vindt wel een nieuwe cliënt. Ze gaan bij bosjes.’
‘Vraag of je hem kan overnemen’, stelde de koster voor.
‘Dan heb je ’m maar vast. Misschien wil Pier een mooi prijsje
voor je maken. Hij heeft geen gebruikssporen. Alleen even de
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handvatten vastzetten.’ Apollo lachte vreugdeloos. ‘Wat
dachten jullie van een zeemansgraf?’ Ze dachten niets.
‘Waarom niet?’ De kunstenaar spreidde zijn arm en
Flipper. ‘We varen uit met Jat aan boord en laten hem in het
zicht van de haven van Kusadasi in het water glijden. Mooie
symboliek toch? In wezen is Jat een zeeman. En we besparen
hem een dure begrafenis.’
‘Je bent gek, Carol’, protesteerde Toussaint. ‘Compleet
gestoord. Dat mág helemaal niet.’
‘En als we hem eerst cremeren?’ stelde Vest voor.
‘Dan moeten we hem zelf verbranden’, legde Apollo uit.
‘Er is geen crematorium op het eiland.’
‘Laten we beginnen met een dokter bellen’, vond
Schaarbeek. ‘Dan weten we zeker dat hij dood is.’
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Bert heeft gelijk. We staan
Jats uitvaart te regelen, maar we weten niet zeker of hij dood
is.’
‘Jat heeft een poosje niet geademd, dan heeft het er alle
schijn van’, sprak Vest met herwonnen bravoure.
‘Zo,’ zei Schaarbeek, ‘we hebben een dokter in de zaal.’
‘Het komt voor dat ze ontwaken uit een comateuze
toestand.’ Toussaint had het gelezen. ‘Ik durf er geen vergif op
in te nemen dat hij definitief dood is.’
‘Definitief dood’, mompelde Schaarbeek.
Er moest een arts komen, werd besloten. Opgelucht
stommelden ze de trap af, naar de tuin, de frisse lucht, de
troostende zon en de cicaden, die zich niet lieten afleiden door
het heengaan van een melkman.

Voor dokter Manitakis was het een routineklus. Hij zocht
een hartslag, zette zijn vingers in Jats nek en schoof een ooglid
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terug. Hij legde zijn hand op het koude voorhoofd en knikte
tevreden. ‘Your friend dead’, luidde zijn diagnose. Hij keek er
ernstig bij. De mannen moesten begrijpen dat het geen
lekenoordeel betrof. De arts raadpleegde zijn horloge, borg zijn
stethoscoop op en pakte zijn bonnenboek.
‘Friend?’ mompelde Schaarbeek.
‘En nu?’ wilde de koster weten. ‘Wordt hij opgehaald?’
‘Jat is mijn eerste sterfgeval, Baptiste. Ik zou het niet
weten.’ De ogen van de kunstenaar dwaalden over de factuur
die Manitakis hem in handen had gedrukt. ‘Ik hoop het wel,
want met deze warmte gaat het hier snel onfris ruiken.’ Hij
vouwde de rekening in vieren en schoof hem in zijn achterzak.
‘Jat is dood, jongens. Beseffen jullie dat?’ Vests ogen
volgden de stofwolk achter de auto van de schouwarts. ‘Ik heb
hem de hele nacht horen roepen, maar ik dacht dat hij akelig
droomde.’
‘Vergeet het, Felix’, zei Toussaint. Hij legde zijn hand op
de schouder van de sigarenboer. ‘Je hebt gedaan wat je kon.’
‘Gedaan wat ik kon? Ik heb niks gedaan. Had ik maar wat
gedaan. Was ik maar gaan kijken.’
‘En dán?’ Schaarbeek haalde zijn schouders op. ‘Je bent
geen dokter. Je had niks kunnen doen. Het is goed zo. Jat heeft
niet geleden. Hij is op zee geweest, hij heeft een mooi leven
gehad en hij laat niemand achter die om hem rouwt.’ Hij
draaide zich naar Apollo. ‘Ik snap alleen die tien jaar langer
leven niet.’
‘Ho!’ De kunstenaar deinsde terug. ‘Jullie zijn te laat. De
kou zat al in zijn botten.’
‘We moeten de Reiger informeren’, besliste Toussaint.
‘Pier hoeft niet verder te schrijven aan zijn grafrede.’

322

‘Dat weet ik zo net nog niet.’ Apollo slipperde naar zijn
bureau. ‘Van Arendonk kan zijn grafrede uitspreken via dit
apparaat.’ Hij blies het stof van de toetsen. ‘Dat inwonende
joch heeft toch een computer?’
‘Coppi’, knikte Toussaint.
‘We zetten mijn laptop naast de kist, en Pier vertelt zijn
verhaal via het scherm.’
‘En wij buigen devoot het hoofd’, begreep Schaarbeek.
‘Ik weet het niet’, aarzelde Toussaint. ‘Het is een beetje
onpersoonlijk.’
‘Het is de toekomst.’ Apollo had het gelezen. ‘Over tien
jaar gaat niemand meer naar een begrafenis.’ De mannen
kenden de toekomst niet. ‘Door de elektrische post heb ik mijn
baan verloren’, bracht Schaarbeek in herinnering.
‘Wat wou je anders?’ Apollo voerde de druk op. ‘Van
Arendonk heeft een grafrede. Wij niet. In twee dagen schrijven
wij geen grafrede. We hebben het druk genoeg.’
‘En er moet een grafrede bij’, beaamde Toussaint. ‘Je kan
hem niet zomaar in de grond stoppen.’
‘Er ligt een zwerfkat naast je voeten’, wees Schaarbeek.
De koster had het gezien.
‘Moet je hem niet wegschoppen?’
‘Waarom zou ik?’
‘Omdat je een hekel hebt aan katten. Je vindt het
sluipmoordenaars. Dat zeg je tien keer per dag.’
Het spinnende dier likte aan een voorpoot tot het schrok
van een fladderende vlinder bij zijn oor. Hij sloeg ernaar, maar
miste. ‘Koster die een kat aan zijn voeten tolereert…’ De
meteropnemer schudde zijn hoofd.
‘Het eiland heeft hem goed gedaan’, zei Apollo.
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‘Maar Jat is dood. Je leeft hier geen dag langer’, pruilde
Vest.

In het verveloze General Hospital van Vathy was een
koeleenheid onder het opgebaarde lichaam van de melkman
geplaatst. Het apparaat knarste en trilde. Het bromde,
resoneerde en piepte, maar de cliënt lag er reukvrij bij.
‘Jat denkt dat hij thuis ligt’, grinnikte Schaarbeek. ‘In zijn
eigen koelcel, tussen de beenham en de vlaflip.’
De koster legde zijn hand op het koude voorhoofd van de
melkman en doorzocht zijn zakken. ‘We kunnen bij deze
dievenbende geen kostbaarheden achterlaten.’ Hij stak twee
trouwringen en een horloge weg en tuitte zijn lippen.
‘Zou hij al ontdekt hebben dat de hemel niet bestaat?’
was Schaarbeek benieuwd. ‘En dat hij Tinie nooit zal zien?’
‘Het gaf hem troost toen hij leefde, en nu heeft hij geen
troost meer nodig’, sprak Toussaint. ‘Het is volbracht.’ Hij
sloeg een kruis.
‘Als we de computer hier neerzetten, hebben we een goed
signaal.’ Apollo had de laptop onder zijn arm genomen en wees
tevreden op het resultaat. Het tafeltje en de stapel boeken uit de
ziekenhuisbibliotheek vormden een wankele ondergrond, maar
Pier zou een ongehinderde blik op het levenloze lichaam
hebben.
‘Is er nog tijd voor een rokertje?’ informeerde Vest.
‘Dan moet je snel zijn’, zag Apollo. ‘Pier belt over vijf
minuten in.’
De koster tuitte zijn lippen. ‘Pier belt in…’
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‘Dag meneer Toussaint, heren, meneer Geleijnse.
Gecondoleerd met het verlies van uw vriend.’ De breekbare
jongensstem van Coppi vulde de gekoelde ruimte. ‘De
verbinding is uitstekend! Kunt u mij ook goed zien?’
‘De heer Koot was een straatgenoot’, zei Toussaint.
‘Kan ik dan beginnen?’ Op het kleine scherm verscheen
het getekende gelaat van de doodgraver. Hij knipperde tegen
het felle licht van de bureaulamp dat Coppi in zijn ogen scheen.
‘Wat kijk je benauwd!’ riep Schaarbeek. ‘Is je stortbak
weer kapot?’
Piers blik daalde naar het schrijfblok waarvan de
bovenrand zichtbaar was, deinend, alsof hij sprak vanaf een
schip op volle zee. ‘Hij kijkt of-ie moet poepen’, wees
Schaarbeek.
‘Begin nou maar,’ spoorde Apollo hem aan, ‘maar hou
het kort. Ik heb een clandestiene verbinding. Als ze het zien,
zijn de poppen aan het dansen.’
‘Dan begin ik maar.’ Hij kuchte. ‘Zo is Jat toch gegaan.
Jat. Onze straatgenoot. Hij kwam van het platteland naar de
grote stad met een droom. Jat wilde zeeman worden. Naar
Amerika varen. Naar Azië. Naar Afrika. Rio. New York.
China…’
‘Hou het kort!’ Apollo keek gejaagd de ziekenhuisgang
in.
‘Maar toen kwam de oorlog, die alles veranderde.’
De koster knikte tevreden. ‘Toen kwam de oorlog die
alles veranderde. Dit gedeelte kennen we.’
Het papier ritselde, het schrijfblok trilde.
‘Jat zou Afrika nooit zien, niet naar Engeland varen. Zijn
blik bleef zoeken naar een horizon, maar het einde van de straat
was steeds dichtbij.’
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Apollo slipperde naar het scherm en hield zijn wijsvinger
voor zijn lippen. ‘Niet zo hard, Janus.’
‘Moeder moest geholpen worden in de zaak’, sprak de
koster zachtjes voor zich uit.
‘Moeder moest geholpen worden in de zaak. Niet omdat
het druk was, maar omdat ze dingen vergat, sinds vader was
gestorven. Zo verstreken de dagen, de weken, de maanden, de
jaren. Jat

werd ouder, en legde zich neer bij het

onvermijdelijke. Als we íets van Jat hebben kunnen leren, dan
is het dat aanvaarding van het lot bijdraagt aan een gerust
gemoed. Vandaag brengen we hem naar zijn laatste rustplaats.
We zullen Jat missen. De wereld is vol interessante mensen en
van de meesten ontdekken we pas na hun dood hoe interessant
ze waren.’
‘Wat?’ Toussaint bracht een hand naar zijn oor.
‘Vol interessante mensen. Pas na hun dood ontdekken we
hoe interessant ze waren.’ De doodgraver sloeg zijn ogen op en
keek gepijnigd in de lens. ‘Dat laatste is niet van mezelf. Dat
heb ik ergens gelezen.’
‘Dan is er niet veel bijgekomen’, mokte Toussaint. ‘Niks
over de verkoop van zijn wijk’, viel Vest hem bij. ‘Toen is hij
in een gat gevallen.’
‘Weet je hoe druk het is geweest!’ Zijn schrijfblok
verdween uit beeld. ‘Afgelopen week had ik er drie. Het lijkt
een epidemie.’
De sigarenboer schrok. ‘Bekenden?’
‘Van Vliet, de Tuinbroek en Gerritsen.’
‘Ken ik niet.’
‘Van de laan.’ Piers duim zwiepte over zijn schouder.
‘Gerritsen had een magere dochter. Heb ik vorig jaar
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weggebracht.’ Toussaint wist het nog. ‘Het portiek zei dat ze
het aan haar reksia had.’
‘Dit was de grafrede?’ kwam Apollo ter zake. ‘Dan
verbreek ik de verbinding en gaan we aan het werk.’
‘Ho!’ riep Schaarbeek. ‘Wat doe je met de kist?’ Hij
plaatste zijn hoofd strategisch voor het scherm. ‘Kan je die nog
kwijt?’
‘Ik versta je niet’ antwoordde Pier kribbig. ‘Zijn jullie
aan het stofzuigen?’
‘De kist!’ schreeuwde Schaarbeek. ‘Wat je ermee doet!’
‘Die kist? Is al weg. Gerritsen paste er in, met wat kunsten vliegwerk.’
‘Dat heb je dan snel geregeld’, pruilde de meteropnemer.
‘Klaar? Dan gaan wij hier verder’, zei Apollo.
‘Vergeten we niet iets?’ Toussaint wrong zich naar het
scherm. ‘Pier,’ riep hij de doodgraver terug, ‘Pier… kijk je nog
eens uit naar een kaartspeler?’
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Schaarbeek raapte een platte steen van het kiezelstrand en
zeilde hem over het water. Hij ketste driemaal op het oppervlak
voor hij in de diepte verdween. ‘Raar om zonder hem terug te
gaan’, zei de meteropnemer. ‘Aan de andere kant… Jat ging er
vanuit dat hij zou neerstorten.’
De avond was windstil. De warmte had zich verstopt in
het zand. Ver weg roezemoesde Dimitris’ terras, dichterbij
klonken Krasopino en schorre kelen die tot drie telden en
yamas riepen. Vest hief zijn lege hand en proostte landerig
mee.
De zee rolde haar water deemoedig tot de voeten van de
mannen, als verontschuldiging voor het leed dat ze hen had
aangedaan. De maan scheen bij en zweeg. Apollo knikte naar
het water. ‘Niemand weet hoeveel lijken er op de bodem liggen
en wij krijgen geen toestemming voor een zeemansgraf.’ De
golven stemden fluisterend in. ‘Een verdiend zeemansgraf. Jat
was een zeeman in hart en nieren. Het zou een mooi eerbetoon
zijn geweest, en goedkoper dan een begrafenis. Nu moet hij
wegrotten in vreemde grond.’
Toussaint tuitte zijn lippen. Wegrotten in vreemde grond
was geen pretje. ‘Je kan af en toe een bloemetje bij zijn graf
leggen’, stelde hij voor. ‘Niet elke maand, maar als het uitkomt.
Namens ons, zijn straatgenoten.’
‘Dat wil ik best doen’, veerde Apollo op. ‘Als jullie me
dan een bedragje sturen…’
De koster schrok. ‘Laat ook maar. Het is hier te heet voor
bloemen.’
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‘Raar dat jullie geen crematoria hebben.’ Vest liet fijn
zand tussen zijn vingers weglopen. ‘Dat had het allemaal wat
makkelijker gemaakt.’
‘Het mag niet van de kerk’, zei Apollo. ‘Behalve als je
Maria Callas heet. Dan mag je gecremeerd worden en wordt je
as in de Egeïsche Zee gekieperd. Als je betaalt, kan alles.’
‘Toch begrijp ik iets niet’, zei Vest. ‘Cremeren mag niet
en een zeemansgraf mag niet. Het eiland zou één grote
begraafplaats moeten zijn.’
‘Dat heb ik je uitgelegd. Je gaat alleen dood als je dat
wilt.’ Hij boog zich naar de mannen. ‘Wat we zouden kunnen
doen, is een boot huren en ’s nachts uitvaren. We nemen Jat
aan boord en droppen hem een paar mijl uit de kust. Geen mens
die ons ziet.’
‘Je bent gek’, zei de koster. ‘Daar hebben we het eerder
over gehad. Het is streng verboden, dus we draaien de bak in
als we worden gesnapt. Ik heb geen zin om mijn laatste jaren in
een Griekse cel te slijten.’
‘Ik ook niet’, schrok Vest. ‘Ik heb net een mooie flat
gehuurd.’
‘Wat is het verschil?’ grinnikte Schaarbeek, ‘maar reken
niet op mij. Ik moet voor Lies zorgen.’
Apollo spreidde Flipper en zijn arm. ‘Waar zijn jullie
bang voor? Dit is Griekenland. Je bent niet in de lage landen
aan de zee!’
Zo’n windstilte kende hij niet. Niet uit de straat. Niet uit
zijn stad aan de zee, waar het altijd waaide. Geen blad bewoog.
Niemand vierde feest. De wereld was stilgezet. Zelfs de maan
had haar licht gedimd.
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‘Sinister.’ Schaarbeek stak een vinger in de lucht. ‘Geen
enkel geluid.’ Apollo zag zijn hand trillen. ‘Je kan nog terug,
Bert. Maar dat wil je niet. Je hebt altijd braaf geleefd. Je hebt je
weggecijferd voor je vrouw en dat ondankbare kind. Het heeft
je niets opgeleverd. Nu wil je een keer buiten de gebaande
paden treden. Voor de goeie zaak.’
De meteropnemer kreeg zijn klapperend gebit niet stil.
Onder zijn linkeroog trilde een spier.
‘Dit is zo fout’, fluisterde Toussaint. ‘Als het misloopt…’
De zee meldde zich kabbelend bij de mannen, legde zich neer
tussen de keien en trok zich terug, discreet als een dienaar. Ze
begreep de ernst van de nacht. ‘Grote God.’ Schaarbeek kreeg
zijn rillend lijf niet tot bedaren. ‘Rustig’, commandeerde
Apollo. ‘We gaan geen moord plegen. We schenken Jat het
eerbetoon dat hij verdient.’

De boeg sneed de zee gedecideerd in twee. Het geluid
van een knetterende bromfiets bleef hangen tussen de kale
heuvels rond Pythagorion. ‘Dit is wel het laatste waaraan Jat
gedacht zal hebben.’ Toussaints ogen volgden de rook van zijn
sigaar, die traag verwaaide, bang om het schip te verlaten.
‘Onze vader,’ prevelde hij, ‘die in de hemel zijt, uw Naam
worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en
vergeef ons onze schuld…’ Het gezin zat met gevouwen
handen rond de tafel. Vader bad het Onze Vader en een Wees
Gegroet. De deur naar de tuin stond open. Het hok was leeg.
‘Jat zal het een zorg zijn’, wees Schaarbeek op het
lichaam aan zijn voeten. ‘Dit hier is een leeg omhulsel. Hij had
er alleen maar last van. Tachtig kilo rottend vlees en zieke
botten.’
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Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Tachtig kilo vlees en een
onverslijtbaar pak, gewikkeld in oud beddengoed.’ Ver weg
twinkelden de lichten van een anonieme havenplaats. ‘Hiervan
droomde Jat op zijn jongenskamer’, mijmerde Vest. ‘Een schip
in de nacht en de nadering van een verre haven. Hij tuurt naar
de lichten. De loods staat klaar om het roer over te nemen.
Weer een reis tot een goed einde gebracht.’
Het scheepje maakte slagzij; een golf zeewater spoelde
over het dek, liep in Schaarbeeks schoenen en doorweekte zijn
sokken. De vochtplek op het laken groeide snel. ‘Waren we
maar thuis’, huiverde hij.
‘In je eigen straat, waar het leven veilig en voorspelbaar
is? Bedoel je dat?’ vroeg Apollo grimmig. De klap op
Schaarbeeks

schouder

oogde

goedmoedig,

maar

de

meteropnemer kromp ineen.
‘Hoe vaak zal Jat zichzelf in de stuurhut hebben zien
staan?’ vroeg Vest. ‘Na een lange reis over woeste baren je
eindbestemming naderen. Mannen op de kade zien rennen.
Hijskranen draaien, klaar om je lading te lossen. Zelf verpozing
zoeken met een bord eten en een glas jenever. Tot de volgende
reis begint.’
‘En in plaats daarvan wakker worden in de wetenschap
dat het weer een dag wordt als de dag ervoor en de dag erna’,
zei Apollo. ‘Kratten sjouwen tot je handen afbreken en jong
belegen kaas afwegen tot je zelf een ons weegt. Vriendelijk
blijven tegen huisvrouwen die zeuren dat je te dik of te dun
hebt gesneden en dat de margarine zo duur is geworden.’
‘Jat had zich erbij neergelegd’, protesteerde de koster.
‘Dat zei Pier ook, in zijn rede. Jat legde zich neer bij het
onvermijdelijke en had er vrede mee. Zo was Jat. Hij had geen
knoop meer in zijn maag.’
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‘Zo gaan die dingen.’ Schaarbeek liet zijn ogen op het
doorweekte laken rusten. ‘De dingen gaan zoals ze gaan. Daar
geeft een mens geen sturing aan.’
De koster tuitte zijn lippen.
De conversatie was niet verfijnd of verheffend. De
mannen voelden aan het boegwater dat op hun broek spatte en
bukten zich naar hun schoenen, die verdwenen in de plas op de
bodem van het schip. Ze wezen elkaar op de wind, die
aanwakkerde en op een verre haven, waar gelachen werd. Alles
om het denken af te leiden van de gebeurtenissen van de nacht.
‘Oppassen mannen, een schip.’ Apollo had zich naar de
voorplecht gewaad en tuurde bezorgd over het water. Een zwak
schijnsel danste ritmisch op de golven, traag en ver weg.
‘Vissers’, besliste hij. ‘Even opletten wat ze gaan doen.’
‘Weet je zeker dat het geen politie is ?’ vroeg Vest.
‘Nee sigarenboer, dat weet ik niet zeker.’ Hij richtte zijn
ogen op de plek waar hij het licht had zien dansen. ‘Maar het is
wel het meest waarschijnlijke. Waar is dat verdomde licht
gebleven?’
‘Dáár!’ zag Toussaint. ‘En nou is het weer weg.’
Vest schoof over de houten zitting. ‘Hoort dat, Carol?’
‘Krijg nou wat!’ De meteropnemer had zijn schoenen
opgetrokken. ‘Het stijgt nu heel snel. Weet je zeker dat er geen
lek is, Carol?’
‘Gewoon een beetje wegscheppen. Het is naar binnen
gewaaid of zo.’
‘Jat dobbert al. Zullen we hem hier niet overboord
kieperen?’ zei Toussaint. ‘Dan kunnen we terug. Straks hebben
we alle vijf een zeemansgraf.’

332

Apollo liet zijn hand door het water glijden. ‘Het is hier
niet diep genoeg. In de volle zon kun je tot op de bodem
kijken.’
‘Daar is het licht weer!’ zag de koster. ‘Volgens mij komt
het dichterbij.’
‘Als het maar geen piraten zijn’, jammerde Vest.
‘Piraten!’ hoonde Apollo. ‘Ben je wel goed bij je hoofd!’
‘Ze komen wel degelijk onze kant op. Waarom zouden
vissers onze kant op komen, Carol?’ Schaarbeek kreeg geen
antwoord.
‘Zo, dat gaat hard!’ Vests arm verdween tot aan zijn
elleboog onder water. ‘Zijn er reddingsvesten aan boord,
Carol? Voor de zekerheid?’ De kunstenaar reageerde niet. ‘Ik
hoop niet dat het de kustwacht is’, zei hij. ‘Dan moeten jullie
betalen.’
‘Betalen?’ schrok de koster. ‘We kunnen het toch
uitleggen?’
‘Uitleggen dat we een lijk aan boord hebben, dat we een
clandestien zeemansgraf willen geven? Hoeveel geld hebben
jullie op zak?’
‘Een cliënt’, corrigeerde Toussaint.
‘Het is weer weg.’ Schaarbeek klonk opgelucht. ‘Ik denk
dat ze de andere kant op varen.’
‘Ik zou het niet erg vinden als er een schip in de buurt
was’, zei Vest, met een blik op het wassende water.
‘Daar is het weer!’ wees Toussaint. ‘Het lijkt of ze een
spelletje met ons spelen.’
Apollo was gedecideerd. ‘Vissers. Mensen die ons niet in
de buurt willen hebben.’
De motor van het scheepje hield stil. Alleen het klotsen
van de golven tegen de voorsteven was te horen. Het maanlicht
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verlichtte de diepblauwe zee en gaf contouren aan de Turkse
heuvels. ‘Ze komen deze kant op’, zag Apollo. ‘Misschien
moeten we overstappen. Het water stijgt te snel.’
Ze waren opgestaan, water omspoelde hun knikkende
knieën. Jats lichaam dobberde willoos in het buiswater, als de
dolende geest die hij bij leven niet wilde zijn. Delen van zijn
gezicht raakten onbedekt, een strook laken voerde een
macabere dans uit met het wiegende lijk. Vest boerde
onophoudelijk.

‘Heeft

iemand

aspirines

meegenomen?’

kokhalsde hij. ‘Die van mij zijn nat geworden.’
‘Waarom willen vissers ons niet in de buurt hebben?’
vroeg Schaarbeek. ‘Doen ze iets crimineels?’
‘Misschien zijn ze bang dat we de vis verjagen’, zei de
koster. ‘Nou is het weer weg.’
‘Smokkelaars’, vermoedde Vest. ‘Sigarettensmokkelaars.
De belasting op tabak is ook belachelijk hoog. Maar heeft er
nou iemand aspirine?’
‘Dáár!’ schreeuwde Apollo. ‘Recht op ons af!’
‘Is dat een vissersboot, Carol?’ De meteropnemer maakte
zijn ogen klein. ‘Er staan heel veel mensen op het dek. Zijn dat
vissers?’
Toussaint rekte zich. ‘Ik zie geen hengels.’
Het schip minderde vaart en gleed langszij.
‘Dat zijn geen vissers’, zag Apollo. Op de voorplecht
stond een magere man die vijandig op het scheepje neerkeek.
‘You speak English?’ riep de kunstenaar. Hij legde uit dat
het schip van de mannen water maakte en niet lang meer zou
drijven. De man op de voorplecht haalde zijn schouders op.
‘Boat full!’
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‘We sink!’ riep Apollo. Om zijn woorden kracht bij te
zetten liet hij zijn arm een omgekeerde u maken. De man zag
het onbewogen aan. ‘Boat full’, herhaalde hij.
‘Then we drown! Help us!
‘Five? You money? Thousand each!’
‘Wat zegt hij?’ Toussaint probeerde het gesprek te
volgen.
‘Hij wil duizend piek per persoon.’
‘Dat is vijfduizend piek! Is-ie besodemieterd! Wat een
oplichter! Zeg hem maar dat Jat dood is en dat we niet voor
cliënten betalen.’
‘Zeg dat zelf maar, kostertje.’
‘We betalen helemaal niks!’ Schaarbeek bibberde.
‘Volgens het zeerecht is hij verplicht ons aan boord te nemen.
We zijn drenkelingen.’
‘Dan verzuipen we! Ik kan niet zwemmen.’ Vest klapte
over de reling en leegde zijn maag.
De ontwakende zon gluurde over de Turkse heuvels. De
boten voerden een stramme paringsdans uit. Staal knarste, hout
kraakte. ‘Five hundred’, brulde Apollo. ‘No money for dead!’
Van opwinding verloor hij zijn evenwicht en viel achterover.
Op het spookschip ontstond rumoer.
‘Bootvluchtelingen’, legde Apollo druipend uit. ‘Die vent
op het voordek is de schipper. Hij verdient eraan. Ik beloof hem
vijfhonderd piek voor ieder van ons. Volgens mij moet het
lukken.’
‘Wijs hem op het internationale zeerecht’, herhaalde
Schaarbeek. ‘Treurig dat Jat er niet meer is. In leven, bedoel ik.
Hij kende het zeerecht uit zijn hoofd.’ Het water klotste rond
zijn dijen. De schipper wenkte Apollo. ‘Boat full. We make
deal.’
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‘De boot is vol, maar hij heeft een plan.’
‘You pay. Seven hundred each. Our dead your boat.’ Zijn
hoofd knikte naar het scheepje van de mannen.
‘Hij wil zevenhonderd en onze boot voor zijn dooien.’
Toussaint begreep het niet. ‘Onze boot is zo lek als een
mandje!’
‘Our boat is sinking!’ schreeuwde Apollo.
De schipper spreidde zijn armen.
‘Ik ben bang dat dat de bedoeling is, kostertje.’
‘De bedoeling?’
‘Your boat for dead. We place for you.’
‘Hij heeft plaats voor ons als we de dooien in onze boot
leggen.’ Apollo klonk opgelucht.
‘Hoeveel

cliënten

hebben

ze

dan?’

informeerde

Toussaint.
‘How many clients?’ schreeuwde Apollo.
‘Clients?’
‘How many dead!’
‘We have four!’
‘Vier’, vertaalde Apollo. ‘Hij wil natuurlijk niet met
dooien in de haven aankomen. Dan doet de politie moeilijk.
Wacht.’ Hij zette zijn hand aan zijn mond en toeterde. ‘Oké,
but we don’t pay!’
De schipper lachte schamper.
‘Gaat het goed?’ informeerde Vest. De sigarenboer had
geen kleur meer op zijn gezicht. Toussaint tuitte zijn lippen.
‘Het gaat over geld, dus de onderhandelingen zijn in goeie
handen.’
‘Three hundred!’ schreeuwde de kunstenaar. ‘And our
boat.’

336

De schipper stapte van zijn plaats op de plecht en maakte
aanstalten om te vertrekken. ‘You have no boat. You have
sinking wreck. Five hundred or we sail.’
Apollo draaide zich naar Schaarbeek en de koster. ‘Ik heb
mijn best gedaan. Maar het gaat jullie vijfhonderd per man
kosten. Plus vijfhonderd voor mij. Over de kosten van de boot
hebben we het later.’
‘Kosten van de boot?’ protesteerde Toussaint. ‘Je hebt ’m
gestolen!’
‘In principe hebben we hem geleend’, corrigeerde
Apollo. ‘Maar moeten we het daar nú over hebben?’ Hij duwde
de koster een peddel in zijn hand. ‘Roeien! Hou ’m in de buurt
van die oplichter. Of wil je verzuipen?’

Ze klauwden hun stramme handen rond de reling van het
vluchtelingenschip en hesen zich aan boord. Ze zagen hoe
sombere mannen vier cocons in het zinkende scheepje lieten
glijden. Ergens snikte een vrouw. Vest kromp ineen en spuwde
zijn laatste gal het deinende water in. Mannen baden tot hun
god. De schipper spande zijn lichaam en duwde het stuurloze
bootje van zich af, de Egeïsche Zee op.
‘Jat drijft terug’, wees Toussaint. ‘Zelfs in de dood zal hij
geen verre haven zien.’ Zijn haar hing als een badmuts over
zijn schedel, de pijpen van zijn kamgaren pantalon plakten aan
zijn vleesarme benen.
Apollo zocht in de aangegeven richting. ‘Jat zal geen
enkele haven meer zien’, zei hij. Het scheepje minderde vaart
en maakte slagzij.
‘Lekker mam. Lang geleden dat ik boontjes heb gegeten.’
Ze was weer kind.
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‘Fijn dat je het lekker vond, schat. Was het botersausje
niet te vet?’
‘Voor een keer kan het geen kwaad. En heerlijk, dat
beetgare.’
Ze glimlachte betrapt. ‘Sorry kindje, je vader heeft een
hekel aan rauwe bonen.’ Ze ruimden af en deden de vaat.
‘Hè gezellig. Net als vroeger.’ In het voorbijgaan sloeg ze
haar arm om Greets schouder. Ze was het stekelige gesprek met
Louise vergeten en verheugde zich op een lange avond
televisiekijken. ‘Eerst koffie of eerst het nieuws?’
‘Hebben we het goed gedaan, Koster?’ De meteropnemer
zocht het antwoord in de zee, die kleur kreeg van de
opkomende zon. ‘Was dit het? Hebben we goed gehandeld?
Hadden we Jat niet moeten meenemen? Terug naar huis, waar
zijn kist stond? Om hem in zijn geboortegrond te laten rusten?’
Toussaint leunde op de reling en zweeg.
‘Jat wilde zeeman worden en hij heeft gevaren’, zei
Apollo. Hij baande zich een weg door de samengeschoolde
vluchtelingen. De witte huizen van Pythagorion werden groter.
Op de kade knetterde een scooter.
Een slanke jongen in spijkerbroek en winterjack maakte
zich los uit de groep en stelde zich voor Schaarbeek op. Ze
taxeerden elkaar, roerloos en zwijgend.
‘Het heeft geen nut iets tegen hem te zeggen’, verklaarde
Schaarbeek. ‘Zo’n knul spreekt alleen Swahili. Apollo knikte.
‘Verstandig dat je niks gezegd hebt, Bert.’
‘Ik vind die presentator een fijne man. Vlot en toch
netjes.’
‘Even stil, mam. Het gaat over de oorlog.’
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‘De oorlog? Hè getsie, kindje. Wil je dat zien? Ik kijk
liever naar iets leuks. Zal ik koffie zetten?’
‘Stil nou, mam! Hoor eens wat ze met die mensen hebben
gedaan! Vrouwen, kinderen, het maakt ze niet uit!’
‘Die mensen? Die wonen in Afrika, kindje. Daar voeren
ze altijd oorlog. Wil je er een stroopwafel bij?’
Ze opende haar mond, maar bedacht zich. ‘Lekker mam’,
riep ze naar de keuken. ‘Doet me aan vroeger denken.’
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Kille najaarswind blies plagerig onder de rokken van de
vitrage. Sigarenrook vulde de kamer. Alleen het noodzakelijke
werd ingebracht.
‘Wat doe je nou, jochie?’ Toussaint plantte zijn vinger in
het tafelkleed. ‘Ik gooi twee klaveren op. Als jij geen pestkaart
hebt, moet je er twee van de stapel pakken.’ Hij keerde zich
zuchtend

naar

de

doodgraver,

die

loom

door

zijn

najaarsbrochure bladerde. ‘Die jongen begrijpt er niets van!’
‘Je weet het hè? Zonde van mijn tijd. Wees blij dat je kan
kaarten. Zonder Donny zaten jullie hier te zwijgen.’
‘Ik weet niet wat erger is. Dit is geen kaarten. Dit is
pesten. Een spelletje voor kinderen. Ik stop ermee.’
Vest drukte een tablet uit de verpakking en richtte zijn
kelk naar het plafond. ‘Proost, Jat. Ik heb ze gewaarschuwd,
maar niemand stak een vinger uit. Nou hebben we geen vierde
man en moeten we pesten.’
‘Toch is het raar’, zei Schaarbeek. De meteropnemer
walste het bier in zijn glas. ‘Jat werd doof en vergeetachtig,
maar je mist hem wel.’
‘Als vierde man’, begreep de koster.
Schaarbeek knikte. ‘Als vierde man.’
Piers brochure zeilde over tafel. ‘Jammer dat jullie hem
niet hebben thuisgebracht. Hij was blij met zijn kist.’
‘Je kon hem nog verkopen’, zei Vest. ‘Je hebt er geen
cent op verloren.’
De mannen knikten. Pier had er geen cent op verloren.
‘En wie zou er naar zijn graf gaan?’ Schaarbeek zeker
niet, wist hij. ‘Dan sta je daar, op een kouwe ochtend in de
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regen. Je kijkt omlaag, naar een steen waaronder wat botten en
een Manchester pak liggen, en je gaat naar huis.’
‘Achteraf zeg ik: als ik alles had geweten, wist ik het zo
net nog niet’, mompelde Vest.
Toussaint tuitte zijn lippen. ‘Schopenhauer?’
‘Achteraf’, zei Schaarbeek. ‘Het is altijd achteraf.’
‘Wel onverslijtbare pakken’, benadrukte Pier. ‘Dat pak
blijft langer heel dan Jats botten.’
‘On-ver-slijt-baar’, bevestigde Toussaint. Hij zei het nog
maar eens. ‘On-ver-slijt-baar. Als je het graf ruimt van een man
met een Manchester pak, dan vind je eerst het pak en dan de
botten.’
‘Onverslijtbaar’, herhaalde Schaarbeek.
Donny staarde beduusd naar de kaarten in zijn hand. Pier
stond op en geeuwde. Onder het tapijt kraakte de houten vloer.
‘Heb je er eigenlijk nog iets opgestoken? Op dat eiland van
Carol?’
‘Opgestoken?’ Toussaint kuchte bedenktijd.
‘Hier,’ wees Pier, ‘Jat heeft geluk gehad.’ Hij zeilde de
wijkkrant over het tafelkleed. ‘De straat wordt gesaneerd. Er
gaat een heel blok tegen de vlakte en er komt nieuwbouw. Jat
zou nooit meer zo’n mooie prijs krijgen voor z’n pandje.’
Schaarbeeks ogen schaatsten over het nieuws. ‘Zo…
gesaneerd. En Vest?’
‘Vests gebedshuis blijft staan. Daar komen ze niet aan.’
De sigarenboer straalde. ‘Een zakenman ziet zoiets
aankomen. Ik heb bijtijds verkocht.’
‘Ze zeggen dat je op je sterfbed alleen spijt hebt van de
dingen die je niet gedaan hebt. Nooit van de dingen die je wél
gedaan hebt’, zei Pier.
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De koster tuitte zijn lippen. ‘Er was weinig op te steken.
Het was er bloedheet en ik heb er akelig gedroomd. Ik snap niet
waarom Jat zo nodig die horizon moest zien.’
De meteropnemer knikte. ‘Je werd er gek van het
gesticuleer. Wist je dat, Pier? Dat is als vlinders hun vleugels
tegen elkaar klappen.’
Vest haalde een hand door zijn nek. ‘Staat er een raam
open, Pier? Ik voel tocht. Koster? Schaarbeek?’
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