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HoogWater verschijnt twee keer 
per jaar en is een uitgave van 
Nieuw Nederlands Peil (NNP), 
studievereniging van de Oplei-
ding Nederlands van de Univer-

siteit Leiden.
 De verantwoordelijkheid voor 

de in dit blad gepubliceerde 
teksten ligt bij de afzonderlijke 

auteurs, niet bij de redactie.
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vormgeving:
  juliette sandberg

De redactie wil speciale dank 
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ductie van HoogWater.
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redactioneel

triestere snit: helaas heeft de re-
dactie afscheid moeten nemen van 
twee fi jne collega’s: Caryn ’t Hart 
en Roos van der Lint. De een van-
wege grote drukte, de ander van-
wege gezondheidsredenen. Heel 
vervelend, maar het past aan de 
andere kant ook wel ontzettend 
goed bij het thema van deze Hoog-
water.

Namens de HoogWaterredactie,

Andrew Mason

Bonnie Sint Claire was vroeger een 
lekker wijf. Nee, echt. In de jaren 
’70 kon ze gemakkelijk concurre-
ren met de Katja’s, Bridget’s en 
Chantal Janzens van nu. Keek Bon-
nie destijds allicht ook wel eens 
te diep in het glaasje, vooral de 
laatste jaren zijn de gevolgen van 
al die witte wijntjes pijnlijk zicht-
baar geworden. Sterker nog, het 
is inmiddels haar handelsmerk ge-
worden. Het imago van dronkaard 
houdt ze dan ook met de grootste 
zorgvuldigheid in stand en het 
moet gezegd, dat gaat haar niet 
slecht af. Bonnie is meer dan wie 
ook vergane glorie.
  Driehonderdtwintig pk, een top-
snelheid van 280 km/u en een 
prijskaartje van anderhalve ton. 
De Ferrari 348 spider is een schit-
terende auto. Totdat je het ding in 
de sloot jakkert. Daar kunnen au-
to’s niet tegen.
  Ongeveer 7000 jaar geleden leef-
den er een man en vrouw onder 
zeer prettige omstandigheden. 
Geen ziekte, dood en verderf, 
geen oorlog, geen dictaturen of 
anderszins onprettige lieden, zelfs 
geen parkeerpolitie. Ze leefden in 
het paradijs. Totdat ze van een ap-
pel aten.
Het thema van deze zesde editie 
van Hoogwater laat zich na het le-
zen van bovenstaande verhaaltjes 
makkelijk raden: zonde. En komen 
de scenario’s je bekend voor? Dat 
zou heel goed kunnen, ze gaan 
namelijk schuil achter de afbeel-
dingen op de poster die velen van 
jullie heeft aangezet om zondige 
fantasieën aan jullie tekstverwer-
ker toe te vertrouwen. En het blijkt 
dat er echt geen kant is, die je met 
dit thema niét op kan gaan.
  De nieuwe werkwijze om tot een 
ludiek thema te komen – voor het 
eerst toegepast bij Hoogwater vijf 
– bleek ook deze keer weer bij-
zonder succesvol: het thema was 
binnen tien minuten vastgesteld. 
Een verbetering ten opzicht van de 
vorige keer, toen de redactie zeker 
enkele minuten langer nodig had. 
Tot slot een mededeling van iets 
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en alleen al
daarom zou ik
willen janken dertig

dagen en dertig
nachten totdat slechts
één scheepje de

golven overleeft dat
ik dan een
bergtop reik om

daarop te leven
een schone lei

adonis universaliß
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voor jou

voor jou poets ik mijn tanden
voor jou was ik mijn handen
voor jou trek ik mijn kleren uit

Voor jou spring ik door deze winkelruit

voor jou

kim van de kuinder

Om middernacht hield hij zijn ogen 
niet meer open, de automatenkof-
fi e was uitgewerkt. Hij wreef lang-
durig met beide handen over zijn 
gezicht, tuurde naar het scherm 
en klapte ten slotte de laptop met 
een ferme klap dicht. Hij trok zijn 
colbert aan, knipte het bureau-
lampje uit en verliet de studie-
ruimte richting de lift.
  De liftdeuren begonnen langzaam 
naar elkaar toe te bewegen, totdat 
een ranke vrouwenhand ze met 
een schok tot stilstand liet komen. 
De hand was van een brunette, 
gekleed in een grijze regenjas die 
aan de bovenkant was open ge-
knoopt, zodat haar decolleté dui-
delijk zichtbaar was. Ze glimlachte 
naar hem, stapte behendig door de 
smalle opening naar binnen en be-
gon zachtjes te zingen. Hij gaf haar 
een beleefd hoofdknikje terwijl de 
deuren hun sluitbeweging vervolg-
den. De lift begon te dalen, maar 
was nog niet halverwege toen de 
vrouw hem plotseling vastpakte en 
zijn hoofd tussen haar borsten be-
groef, wat hem deed snakken naar 
adem. Eenmaal beneden rukte hij 
zich van haar los. Ze keek hem ver-
schrikt aan, putte zich uit in excu-
ses en vluchtte vervolgens de lift 
uit. 
  De volgende ochtend kon hij zich 
maar moeilijk op zijn scriptie con-
centreren. Hij voelde de zachte 
borsten van de onbekende vrouw 
nog tegen zijn wangen drukken, 
toen plotseling de telefoon ging. 
Het was de politie met de vraag 
wat zijn portefeuille deed in de 
binnenzak van een donkerharige 
vrouw die ze die ochtend uit de 
singel hadden gevist. Hij tastte 
naar de binnenzak van zijn col-
bert, die leeg was…

liftavontuur

andrew mason
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Ze had het graag over duisterheid. 
Natuurlijk hadden we het over de 
zeven hoofdzonden gehad.
 “Overspel, vraatzucht, jaloezie, 
onmatigheid”, somde ik op. Mijn 
vier opgestoken vingers bleven in 
de lucht zweven. Ik kwam niet tot 
zeven, maar om Lea af te leiden 
dacht ik hardop “Of is onmatigheid 
hetzelfde als vraatzucht?”
  “Ja, dat is hetzelfde”, zei ze, ter-
wijl ze zich uitrekte. Ik keek hoe 
ze haar witte tenen spande. Haar 
schoenen had ze zonet uitgedaan. 
  We zaten op het muurtje bij Mo-
len de Put en keken uit over het 
water. Er was een prachtige schit-
tering van de zon op het Galgewa-
ter. 
  Niets herinnerde aan vrijdag de 
dertiende.
  “Je hebt superbia, avaritia, luxu-
ria, invidia , gula, ira en acedia”, 
zei ze. 
  De snelheid van de opsomming 
verried het katholieke internaat 
waar ze een paar jaar had geze-
ten.
  Lea nam er de tijd voor om uit te 
leggen, dat gula staat voor onma-
tigheid, gulzigheid en vraatzucht.
  “Eigenlijk zijn het toch allemaal 
uit de hand gelopen deugden”, zei 
ik. 
  Lea nam een hap van haar appel. 
  Ik dacht aan de docente die ik ge-
had had, die ons uitlegde dat zwart 
altijd wit is, wit altijd zwart, alles 
altijd alles. Toen, voor ons jonge 
gymnasiasten veel te ongrijpbaar 
en onwerkelijk. De laatste jaren 
begon ik het pas te begrijpen. 
  “Met trots is op zich niets mis, 
het moet alleen geen hovaardig-
heid worden”
  “Dingen willen hebben is ook niet 
slecht, op zich. Wanneer je alles 
weggeeft, overleef je niet. Als je 
anderen maar niets misgunt, niet 
gierig wordt”, vervolgde ik. 
  Lea’s ogen lieten me geen mo-
ment los. 
  “Lust is ook niet verkeerd, als je 
anderen er maar niet mee bena-
deelt”, zei ze. “En woede is ook 
best goed van tijd tot tijd”, vulde 

  “Omdat ik er dik van word.”
  “Maar je bent niet dik.”
  “Alleen omdat ik mezelf in de 
hand houd.”
  “En als je dat niet deed? “
  “Dan woog ik 120 kilo en zou ik 
me vies voelen. Dat vieze gevoel is 
de hoofdmoot.”
  “Vies? Als in: bezoedeld?” 
  “Ja. Ooit at ik te veel, verloor ik 
de controle. Dat wil ik niet meer 
mee maken. Daar ben ik bang van, 
nu.”

caryn ’t hart

gula

ze aan. “Je mag af en toe best 
kwaad worden, zeker als je in je 
recht staat”
  Ik nam een slokje van mijn cola 
light.
  “Met luiheid is ook niets mis”, zei 
ik.
  “ En de deugden…  prudentia jus-
titia temperantia , fortitudo, fi des, 
spes en caritas,” somde Lea op. 
  “Deugden zijn mooier”, zei ik.
  “Nee, deugden zijn saai”, zei ze, 
“zonden zijn veel interessanter. 
Tegen zonden moet je je wape-

“Vraatzucht is niet alleen 
slecht voor anderen, maar 
richt ook onszelf te gronde.”

nen, als je ze weerstaat zegt het 
heel veel over wie je bent. En als 
je toegeeft zegt dat heel veel over 
wie je bent.”
  “Ja, over onze slechte kanten.”
  “Nee“, zei ze, “over alles. Want 
alles is alles. Je zei het net zelf.”
  We zwegen even en keken naar 
een passerend bootje met Miner-
vanen die van alles naar ons rie-
pen, we werden gesommeerd in 
het bootje te springen en een paar 
seconden later uitgemaakt voor 
knorhoeren.
  “Wat vind jij de ergste zonde?”, 
vroeg Lea.
  “Vraatzucht”, zei ik. Het verbaas-
de me, hoe snel ik antwoordde. 
“Vraatzucht is niet alleen slecht 
voor anderen, maar richt ook ons-
zelf te gronde.”
  “Omdat je er dik van wordt?”
  “Ja, en ongezond.”
  “En waarom is vraatzucht slecht 
voor anderen?”
  “Omdat je hen eten ontzegt.”
  “En waarom ben je er bang 
voor?”
  “Heb ik dat gezegd?”
  “Nee.”
  “Simpel. Eten is voor mij én zalig 
én gevaarlijk.”
  “Gevaarlijk?”

Ze stelde voor om naar McDonalds 
te gaan, zodat ik mijn angsten on-
der ogen kwam
  Dat was immers het beste, doen 
wat je eng vindt. Niet op jezelf 
wachten, maar er doorheen knal-
len. Het enige waarachtige dat je 
met angst kunt doen is het onder 
ogen zien en weigeren je handelen 
erdoor te laten bepalen.

Het klonk goed. Het zou heerlijk 
zijn mijn angst voor vraatzucht, 
kwijt te zijn. Het zou verrukke-
lijk zijn niet meer te vrezen voor 
etentjes, niet meer bang te zijn 
dat mensen vinden dat ik te veel 
at, niet meer bang zijn om aan te 
komen.

We stapten op onze fi etsen en re-
den naar de Beestenmarkt. 
  Ik zou alvast in de rij staan, zij 
moest nog even naar het toilet.
  Onze zondes en onze angsten ma-
ken ons wie we zijn, bedacht ik me 
toen ik verstrooid achter de dikke 
nek van een man stond.  Ik ontwik-
kel liever een deugd, dan dat ik 
strijd met zondes, wist ik opeens.

Toen Lea terugkwam was ik al ver-
dwenen.



HW#6

6

  Ik voel dat mijn voet transfor-
meert tot een groot speldenkus-
sen, maar besluit me in te houden 
en niet te gaan schelden. Toch 
moet ik mijn woede enigszins 
spuien, want opgekropte boosheid 
is niet goed voor de mens, zo zegt 
Dr. Phil. 
Ik weet niet waarom, maar ik er-
vaar altijd een sterke drang om 
spullen die mij uitermate irrite-
ren, op een brute manier uit mijn 
zicht te verwijderen. 
Wordt mijn bureau te vol? Bureau 
de deur uit. Stoot ik mijn teen te-
gen een stoelpoot? Stoel in de fi k. 
  Mr. Haarborstel moet er dus ook 
aan geloven en ik onderga mijn 
eerste echte zonde van vandaag: 
de lust om het onding alle hoe-
ken van de kamer te laten zien en 
dan niet op de manier die bij deze 
spreekwoordelijke uitdrukking ge-
bruikelijk is. 
  Even later zit ik gezellig met 
vriendlief aan het ontbijt. Water-
tandend kijk ik naar zijn goddelijk 
belegde croissantje met kaas. De 

zondaar! Weet hij dan niet wat zo-
iets met je kostbare aderen doet? 
En dat zo’n onschuldige hap lucht 
belegd met volvette je-lichaam-
schreeuwt-om-zuivel-kaas recht-
streeks naar je derrière gaat? 
  Ach, wat kan het die kerel ook 
schelen, de krielkip. De wijzer op 
de weegschaal verroert bij hem 
geen moer, maar ik dij onmiddel-
lijk vier kledingmaten uit van die 
miezerige croissant. Zo vervelend, 
wanneer je je innerlijk een Bour-
gondiër voelt, maar je niet kunt 
uiten.
  Ja hoor, daar grijnst de tweede 
zonde me al toe: ik ben jaloers. 
Jaloers op mijn eigen vriend, die 
alles kan eten wat hij wil en geen 
pondje aankomt. Maar wat me 
nog jaloerser maakt: hij kan eten 
weerstaan. Dan heb je eindelijk de 
luxe door te kunnen eten wat je 
wilt zonder aan te komen en dan 
weigert hij gewoon. Mannen.
  Mokkend en grommend draai ik 
met mijn lepel expres rechtsom 
door mijn linksdraaiende 0% vet Bi-

confessions of a teenage drama queen

fl eurtje bloem

Het is zondagochtend, klokslag ne-
gen uur. 
  Een uiterst politiek correct tijd-
stip, voor een semi-uitslaper als ik 
die het de vorige avond niet al te 
laat heeft gemaakt. Gewoon een 
braaf bowlingfeestje met vrien-
den, je kent dat wel. 
  Om twaalf uur hadden we het wel 
weer gezien, want ik achtte mij-
zelf toch beter in strijken dan in 
striken. Helemaal CDA-proof dus, 
toen nog wel. 
  Ik ga overeind zitten in bed en 
voel werkelijk elke spier in mijn 
lichaam verkrampen. 
Dat bowlen is ook helemaal niet 
goed voor een mens, dat gehannes 
met die loodzware ballen die je 
dan als een gek op een stel kegels 
af moet knallen. Werpen is niet 
mijn sterkste kant en met moei-
te werp ik mijn lichaam uit bed. 
Daarbij land ik precies met mijn 
rechtervoet in de bloeddorstige 
tanden van mijn haarborstel die ik 
de vorige avond op de grond heb 
gegooid. 
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ogarde yoghurt met bifi dus essen-
sis en een soort van grind dat we 
vroeger in de kattenbak gooiden. 
Smakelijk…

Na het ontbijt, voel ik me niet be-
paald als God in Frankrijk. 
Ten eerste heb ik namelijk die 
Franse croissant niet mogen nutti-
gen van mezelf en ten tweede be-
denk ik me dat ik weer eens niets 
heb om aan te trekken. Het cliché, 
het bekende fenomeen, maar van 
levensbelang. 
  Is mijn kledingkeuze dan van 
wezenlijk belang vandaag? Ja, na-
tuurlijk!
  We gaan namelijk naar een reünie 
van mijn oude school en dan kan 
ik natuurlijk niet aankomen in die-
zelfde oerfoute ‘Atlanta 1996-trui’ 
uit de brugklas. 
  Tijden zijn veranderd en dat moet 
men zien ook!
  Vriendlief mompelt iets in de trant 
van ‘Ze moeten je maar nemen zo-
als je bent, lieverd…blabla’, maar 
ik ben niet meer die Atlanta-trui-
1996!
  Op een reünie ben je alles wat je 
vroeger niet was. Nu heb je smaak, 
een leuke vent, een bruisende car-
rière en ben je altijd even komisch, 
blakend en gevat. 
  Maar dit alles is natuurlijk onbe-
reikbaar als je outfi t niet klopt. En 
die klopt niet vandaag. 
  Mijn slaapkamer ligt bezaaid 
met een overschot aan kleurige 
kleertjes, die bij elkaar net een 
Afrikaans vlaggenfeest vormen. 
Met weemoed houd ik afgeleefde 
truitjes tegen me aan die me her-
inneren aan de zomer van 2004. 
Dragen doe ik ze nooit meer, kom 
nou, maar weggooien zou mijn 
hart breken. Melancholie, geen 
zonde gelukkig.
  Na anderhalf uur heb ik na vele 
aan- en uitkleedsessies mijn outfi t 
gevonden. 
Toch ben ik gematigd enthousiast, 
want echt ultiem is ie natuurlijk 
niet. Een paar weken geleden 
droeg ik dit jurkje namelijk ook al 
en dan voelt jurklief toch als een 

tweedehandsje.
  Jeetje, wat ben ik toch eigenlijk 
spoiled rotten! In mijn hoofd vink 
ik de derde zonde, ijdelheid, aan. 
Vervolgens pruts ik verwoed aan 
mijn haar – waarom werken die 
verdomde volumeshampoo’ s nou 
nooit – totdat mijn vriend verzucht 
dat we nu echt moeten gaan. Daar 
tuffen we dan hoor, in onze enige 
echte kever. Voor ons geen opge-
voerde auto.
Ha, dat maakt ons meteen weer 
bescheiden. 
  Onderweg stopt vriendlief om 
even te tanken. Ik pruts onder-
tussen wat aan de radio, waarop 
alleen Classic Arrow Rock te ont-
vangen is en ga uit mijn kneiter op 
Status Quo’s ‘Whatever You Want’.
  Wat is het leven toch verrukke-
lijk, om maar in literaire termen 
te spreken. 
  Het nummer brengt mij in hogere 
sferen en vooral de tekst spreekt 
mij enorm aan:

Whatever you want
Whatever you like
Whatever you say
You pay your money
You take your choice

Tja, was het maar zo’ n feest en 
had ik maar geld om te kopen wat 
ik wilde. 
  In 1996 was ik al een blutte blaag 
met zakgeld dat ik verkiste aan 
snoep en nu ben ik uitgegroeid tot 
een kansarme student. Ik pieker 
over het feit hoe ik straks het on-
derwerp 
‘geld’ moet vermijden bij mijn ex-
klasgenoten, als vriendlief weer in 
de auto stapt.
  “Schat, kun je mij vijftien euro 
geven voor benzine?”
  Ik veer overeind voor zover dat 
mogelijk is in de kleine kever.
  “Vijftien? Je hebt het wel over 
een halve schoen hoor!” roep ik 
verontwaardigd uit. 
  Ik denk namelijk niet in geld, 
maar in schoenen.
  “Het is wel jouw reünie waar we 
heen rijden hoor, en het is een be-

hoorlijk eind weg”, mompelt hij 
geërgerd. 
  Ik zucht dramatisch alsof ik Grace 
Kelly ben en veeg wat zweetdrup-
peltjes van mijn voorhoofd. Gie-
righeid, check. De rest van de rit 
zitten we zwijgend naast elkaar. 
Wat zullen we eruit zien als een 
stralend koppel, maar niet heus. 
Hoe moet ik me in hemelsnaam 
met hem vertonen als hij me niet 
adoreert zoals Brad en Angelina? Ik 
grom stilletjes. 

Na ruim twee uur rijden komen 
we aan bij mijn oude middelbare 
school. 
  Mijn arme zenuwen beginnen op 
te spelen en ik voel dat ik vandaag 
totaal geen amusante indruk kan 
achterlaten bij mijn ex-klasgeno-
ten, maar eerder een lachwek-
kende. 
  Eens een blunderende kneus, al-
tijd een blunderende kneus.
Trillend klam ik me toch maar weer 
aan mijn vriend vast, altijd handig 
die mannen, en probeer zo char-
mant mogelijk naar de ingang van 
de school te lopen. Rechterbeen, 
linkerbeen, alsof ik een peuter ben 
die leert lopen. 
  Binnen is het een drukte van je-
welste, wat een jolijt…
  Ik probeer me zo onopvallend mo-
gelijk te gedragen, maar mijn rode 
kop en spastische bewegingen om 
vooral overeind te blijven staan, 
verraden mijn zenuwen. 
  “Hé Fleur, ben jij het echt?” roept 
een te bekende stem vanachter 
een plant.
Jammer, het is nog steeds geen 
kastplantje geworden. 
Met moeite pers ik er een stralen-
de glimlach uit die zo op de cover 
van Flair zou kunnen prijken en 
jubel dat ik het echt ben en geen 
gekloonde versie, hoe goed Ma-
rian eruit ziet en dat de tijd toch 
zo vliegt. Ha-ha-ha. Ik kijk om me 
heen of ik kan ontsnappen en doe 
net alsof ik mijn accessoire, ahem, 
vriend kwijt ben.
  Inmiddels ben ik ingesloten door 
een heleboel mensen die ik waar-
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schijnlijk ken uit mijn even blonde 
verleden, maar ik heb geen be-
hoefte om nader te socializen. 
  Ik voel me duizelig worden en 
weet niet waar ik moet kijken. 
Waar is vriendlief om me te redden 
van deze dwazen? Ik heb hier niets 
te zoeken, ik hoef niets te bewij-
zen aan deze mensen! 
  Ik kijk naar mijn rechterarm waar-
aan voorheen mijn vriend hing, 
maar nu dus niet meer. Schichtig 
kijk ik om me heen. 
Nou breekt mijn Manolo! Hij staat 
daar, in de hoek van de aula, te 
praten met mijn grootste vijand 
ooit: Diana! Een regel voor vriend-
jes: praat nooit met mijn vijanden. 
Die zijn namelijk van mij!
  En waarom heten de rasechte, 
door en door slechte feeksen toch 
altijd Diana? Deze zag er ook echt 
uit als een typische Diana met veel 
make-up, rood haar en een smake-
loze outfi t uit 2003. 
  Even voel ik me verheven boven 
het misbaksel, maar een inner-

lijke woede borrelt vrijwel tege-
lijkertijd naar boven. Toch doe ik 
niets. Ogenschijnlijk kalm loop ik, 
heupwiegend, op het tweetal af. Ik 
kriebel over de rug van vriendlief 
en roep zo hard mogelijk zodat Di-
ana het kan horen: 
  “Ga je mee schat, straks steek je 
Diana nog aan met je gordelroos”, 
en tegen Diana knipogend: 
  “Dat heeft ie altijd bij vreemde 
vrouwen, hoe vreemder, hoe aller-
gischer hij wordt!”
  Ik sleur mijn vriend mee die zo 
verbaasd kijkt als een kind dat er-
achter komt dat Sinterklaas niet 
bestaat. Ben ik zo gemeen? Mwah, 
alleen als mijn vriend met een Di-
ana praat.
Dan is mijn wraak zoet. 
  En dat was vijf.

Op de terugweg zeggen we we-
derom niets. Wat zijn we toch een 
enig stel.
  Vroeger maakten we dit soort 
zwijgende stellen belachelijk, in 

een restaurant bijvoorbeeld en nu 
zijn we zelf zo. 
  Ik besluit wijselijk mijn mond te 
houden, omdat ik graag nog heel 
thuis wens te komen. 
Vriend-niet-zo-lief zet me af bij 
mijn huis en blijft zelf in de auto 
zitten. 
  Ik weet genoeg. 
Eenmaal binnen, besluit ik mijn 
zondige zondag af te maken door 
mijn outfi t te verruilen voor een 
uitgerekte, vormeloze zweetbroek 
van de HEMA en mijn kadaver op 
de bank te werpen vergezeld door 
mijn favoriete twee mannen: Ben 
& Jerry. 
  Dat zijn dan zes en zeven en dit 
was zomaar zo’ n zondag, uit mijn 
zondige leven.
Zonté!

* Deze gebeurtenissen berusten niet 
op de werkelijke wereld van de au-
teur. Stop dus maar met roddelen, 
want dan begaat u zonde nummer 
acht. :-)

zonde

kim van de kuinder

Eigenlijk liep ze altijd bijna bloot 
rond. Met haar borsten vooruit. 
‘Geile borsjes’ noemde zij ze 
zelf. Ze sprak het uit als een vieze 
man.
  Bijna bloot, op een oerlelijk oranje 
zwembroekje na. Gelukkig maakte 
haar mooie bruine lichaam, dat 
nog bruiner leek door het oranje 
zwembroekje - waarschijnlijk had 
ze daarom dat lelijke ding ooit ge-
kocht - alles goed. 
  Ze was met het briljante idee 
gekomen om te gaan picknicken, 
onder de sinaasappelbomen. 
  Ze had twee fl essen rum meege-

nomen. Het sinaasappelsap, waar-
mee we de rum gingen mixen, zou 
van de sinaasappels komen die 
overal in de bomen hingen. 
  Dat met die sinaasappels lukte 
natuurlijk voor geen meter. De si-
naasappelbomen boden te weinig 
schaduw voor de hoeveelheid rum 
die we dronken en we besloten Ma-
nets “Le dejeuner sur l’herbe” na 
te doen. Zij was de mooiste. 
  We liepen door de duinen naar 
het strand. Daar ploften we neer 
op het warme en verlaten strand. 
Moe, loom en lam leegden we de 
fl essen rum. 

  “Bloot?!” zei ze. Ze trok haar 
oranje zwembroekje uit en zwaai-
de het een paar keer boven haar 
hoofd, alsof het een lasso van een 
cowboy was. Haar spierwitte billen 
renden de zee in. 
  Na een tijdje volgden we haar 
voorbeeld. Joelend trokken we 
onze zwemkleding uit. Gillend ren-
den we naar de zee. 
  Haar bleke billen dreven boven 
de golven. Bloed waaierde uit haar 
hoofd. 

De sfeer sloeg volledig om. 
Zonde.
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Wat vooraf ging: Bicker en de ik-Wat vooraf ging: Bicker en de ik-W
persoon nemen de mysterieuze 
Stefan Slats als kamergenoot. Slats 
blijkt een groot fantast te zijn en 
tegelijkertijd een handige klusser. 
Op een gegeven moment heeft de 
ik-persoon de buik vol van zijn ver-
haaltjes en mateloze klusdrang, 
zodat hij het op een confrontatie 
laat uitlopen. Slats doet hier een 
paar voorspellingen die naderhand 
uitkomen.

“Hoe heb je dit gefl ikt?” Ik stond 
op de kamer van Slats. Het dag-
licht perste zich door de zijkanten 
van een rolgordijn. Her en der la-
gen boeken opengeslagen op pagi-
na’s met vreemde tekeningen. Ste-
fan Slats zat in het halfduister op 
de wankele stoel die ik hem ooit 
gegeven had. Ontspannen maakte 
hij een piramide met zijn armen. 
De vingertoppen vormden de top 
en voltooiden de vorm. Hij zuchtte 
eens diep. “De vraag, mijn beste, 
is niet hoe ik het gefl ikt heb, maar 
hoe jij het zelfde kunt doen”, sprak 
ie lettergreep voor lettergreep. Nu 
mijn ogen langzaam wende aan het 
duister zag ik dat hij een soort jurk 
droeg van een donkere, glanzende 
stof. Maar wat mij nog meer deed 
huiveren was de aanwezigheid van 
Bicker in een hoek van de kamer. 
Had hij niet zijn tanden bloot ge-
lachen, ik had hem nooit gezien. 
“Bicker…”, stamelde ik.
  “Leviathan is fantastisch”, zei 
hij, “sluit je aan bij ons.” Slats 
of Leviathan nam het woord over: 
“Vannacht houden we een seance. 
Je bent welkom natuurlijk.”
 Ik stemde in. Eigenlijk had ik toch 
niets meer te verliezen. Zo zat ik 
die nacht aan één van de punten 
van de pentagramtafel; de fusie 
verlicht met vijf waxinelichtjes, 
Leviathan met zijn purperen toga, 
Bicker als zijn toegewijde dienaar 
en ik als scepticus kon mijn ge-
dachtestroom maar met moeite 
onder controle houden.
  Middennacht. Terwijl studenten 

in ons fl atblok schreven aan hun 
scriptie, leerden voor tentamens 
of gewoon msn’den met hun vrien-
den, begon Leviathan met een 
aanroeping van Anton Szandor La-
Vey. Hij stond daar groots met zijn 
handen naar het plafond gericht, 
en ik moet zeggen dat het er im-
posant uitzag. Zijn aanroeping 
ging na een kwartier over in ondui-
delijk gemurmel. Ten slotte ein-
digde hij abrupt en plofte neer op 
de zitbank. “Ik heb goed contact 
vandaag. De heer van het kwaad is 
hier aanwezig.” Bicker was zicht-
baar euforisch over deze medede-
ling.
  “Hou jullie handen op om te ont-
vangen”, zei Slats en toverde vanuit 
het niets een klein houten doosje 
te voorschijn. Ik keek gefascineerd 
toe. Leviathan, die tot vanochtend 
Stefan Slats heette voor mij, nam 
iets uit het doosje en plaatste het 
voorzichtig, met veel respect, op 
mijn handpalmen. Het woog bijna 
niets. Ik bracht mijn handen dich-
ter bij het kaarslicht om beter te 
kunnen zien. Het leek wel bruinig 
papier maar toch ook weer niet. In 
ieder geval was het iets organisch.
“Het zijn paddo’s”, fl uisterde 
Bicker mij toe. Ik keek Leviathan 
vragend aan. Neem jij ook? Levia-
than en Bicker lachten. “Leviathan 
heeft dit niet meer nodig om de 
dingen juist te zien”, zei Bicker 
en hij propte het verschrompelde 
sponsje in zijn mond.
  “Toe maar”, zei Leviathan en hij 
knikte me bemoedigend toe. Om-
dat ik niet wilde onderdoen voor 
Bicker en het bovendien wel een 
spannend idee was om paddo’s te 
snoepen, stopte ik het goedje in 
mijn mond. Ik kauwde. Het smaak-
te naar uitgedroogde champig-
nons, maar dan een beetje zoeter. 
Bicker had intussen een beker in 
zijn hand. Na twee slokken gaf hij 
de beker door aan mij. “Hiermee 
spoelt het makkelijker weg”, grin-
nikte hij. Ik nam ook twee slokken 
van de eigenaardige vloeistof, die 

mij op het eerste gezicht deed 
denken aan dieprode wijn. Ik kon 
de smaak echter niet goed thuis-
brengen. “Pak elkaars handen vast 
en concentreer je op de waxine-
lichtjes”, sprak Leviathan. Ik pak-
te de hand van Bicker en de hand 
van Leviathan. De laatste voelde 
erg warm aan.
Ik concentreerde mij enkele mi-
nuten intens op de waxinelichtjes. 
De lichtjes verschoten van kleur; 
eerst met korte tussenpozen, 
daarna steeds sneller en feller. Ik 
deinsde achteruit. Er brandde een 
hels kampvuur op de pentagram-
tafel. “Slats!”, riep ik paniekerig. 
“Verbreek de cirkel niet”, beet 
hij mij toe en kneep hard in mijn 
hand. Achter hem in de duisternis 
schoten gifgroene slangen door de 
lucht. Daarna fl adderden vleer-
muizen ongestoord door de ka-
mer. Allemaal verdwenen ze plots 
door het plafond. Het plafond dat 
scheuren begon te vertonen als 
een craquelétheepot. De scheuren 
verspreidden zich in razend tempo 
over het hele plafond. Iets perste 
zich door de kieren. Ik keek met 
open mond toe. Er maakte zich iets 
los daar. Plots stortte het zich naar 
beneden. Iets nats raakte mijn 
voorhoofd, en daarna nog eens. 
Een druppel. Ik wreef over de ge-
raakte plek met mijn vingers. Het 
was bloed. Bloed! “Verbreek de 
cirkel niet”, brulde Leviathan en 
hij rukte aan mijn hand. Verschrikt 
keek ik naar hem. Hij prevelde en 
murmelde woorden. De taal kon 
ik niet thuisbrengen. Wat was hij 
ineens groot. De toga leek wel de 
hele fusie te omspannen. Steeds 
weer herhaalde hij de woorden. 
Zijn ogen werden vuurrood. Net zo 
rood als de wijn die ik uren gele-
den dronk. Of waren het minuten? 
Ik kan niet op mijn horloge kijken, 
dacht ik. De cirkel niet verbreken. 
Leviathan begon nu te schokken, 
heen en weer, met steeds hefti-
gere bewegingen, ik keek … en … 
zijn lichaam zette zich af van de 
grond … Het schokken werd minder 
… de greep van zijn hand … steeds 

leviathan, deel II

alex van egmond

Men are punished by their sins, not for them – Hubbard
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krachtiger … bijna pijnlijk … Levi-
athan steeg op … zijn achterwerk 
was nu enkele centimeters van 
de bank … steeds verder … er was 
niets tussen hem en de bank … 
niets … ongeloofl ijk.

Ik was over, althans niet helemaal: 
samen met Bicker waren we klaar 
voor de initiatierituelen. Levia-
than maakte het offi cieel door een 
kip te slachten op het balkon. Het 
warme bloed ving hij op in een 
kommetje. Vervolgens kregen wij 
allebei een paar rode vegen op het 
voorhoofd.
  Leviathan legde ons uit wat dit 
ritueel inhield: in ieder geval to-
tale gehoorzaamheid aan en res-
pect voor de mentor (Leviathan) 
tijdens de gehele initiatieperiode. 
Hoelang deze periode ging duren 
was geheel afhankelijk van onze 
persoonlijke toewijding. Leviathan 
verzekerde ons dat zijn initiatie-
periode, die hij drie jaar geleden 
onderging, niet langer duurde dan 
drie maanden. Maar, zo voegde hij 
eraan toe: “Dat is de meeste niet 
vergund. Het kan ook tot twee jaar 
duren.”
  “Maar zijn er ook die het niet  ha-
len?”, vroeg ik onzeker.
  “Natuurlijk”, zei hij, “altijd heb 
je afhakers. Dat is wet van Darwin. 
Meestal komen die losers slecht te-
recht. Ik heb er al heel wat naar de 
klote zien gaan omdat ze te zwak 
waren.”
  “Ok, euh.”
  Leviathan ging verder met zijn 
uitleg. Ons programma bestond 
de komende tijd uit nachtwaken, 
meditaties, macrobiotisch voedsel 
en totale onthouding. Na het zuur 
komt het zoet.
  “Totale onthouding?”, zei Bicker 
angstig.
  “Ja, geen alcohol, sigaretten en 
seks.”
  “Geen seks, maar dan ook niet 
dat, uh… ene?”
  “Je bedoelt fap, fap, fap?”
  “Ja”, zei Bicker met een moeilijk 
gezicht.
  “Zeker geen fap, fap, fap.”

  Zuchtend droop Bicker af. Ik kon 
niet anders dan met hem meele-
ven en liet dat non-verbaal merken 
door eveneens zwaar te zuchten en 
te steunen. Onze afwijzende hou-
ding had onmiddellijk z’n effect op 
Leviathan. Hij ontstak in een ge-
weldige woede-uitbarsting.
  “Godverdomme, willen jullie 
niet delen in de oneindige magie? 
Willen jullie geen prinsen van de 
duisternis zijn!? Nou? Het lijkt wel 
alsof jullie een stel christenhon-
den zijn”, schuimbekte ie en wees 
met trillende wijsvinger in onze 
richting.
  Of het toeval was of niet (en daar 
ben ik nog steeds niet achter) sloeg 
op dat moment het keukenraam 
kapot. Kippenvel bedekte mijn 
onderarmen toen ik in schijnbaar 
eindeloze successie de glasscher-
ven hoorde rinkelen. Leviathans 
linkerooglid kneep ongecontro-
leerd samen. “Als jullie konden 
zien wat ik zie”, hijgde hij, “ge-
loof en moed is alles wat nodig is”. 
Hij herhaalde die mantra nog een 
paar keer. Geloof en moed. Geloof 
en moed. Ten slotte verliet hij de 
fusie in stilte.

We begonnen lange zwarte gewa-
den te dragen met het pentagram 
in goud stiksel op de rug. In het 
begin voelde het vreemd om zo op 
college te verschijnen, en fi etsen 
ging ook best moeilijk. Afkeurende 
blikken ontvingen we van onze stu-
diegenoten, maar de reacties de-
den ons na een tijdje niets meer. 
Wij waren de uitverkorenen. De 
prinsen van duisternis. Na een paar 
weken volgden we sowieso geen 
colleges meer. Leviathan nam de 
taak op zich om ons te onderwij-
zen in datgene dat er werkelijk 
toe deed: zwarte magie, rituelen 
en studie van de Satanic Bible. Le-
viathan zorgde voor ons, in alles; 
wij kwamen niets te kort.
  De initiatieperiode viel mee ei-
genlijk. Bicker en ik waren vol en-
thousiasme over de beloning die 
aan het eind van de initiatie op ons 
stond te wachten: voorspellende 

gaven, levitatie, magie en gedach-
telezen. Wie wilde dat nu niet? Sa-
men bedachten we een compleet 
arsenaal van grappen die we kon-
den uithalen met onze toekomstige 
talenten. Vaak moesten we wel de 
lach inhouden, want Leviathan lag 
altijd op de loer om ons te pakken 

G o d v e r -
d o m m e , 
willen jullie 
niet delen 
in de onein-
dige magie?

op foutjes, en dan waren we direct 
weer terug bij af. 
  Het gebod van totale onthou-
ding, en dan vooral het fap-gebod, 
bleek voor ons een stuk zwaarder. 
Leviathan zag er geen probleem in 
om meisjes mee naar huis te ne-
men en op zijn kamer de liefde 
te bedrijven; bij voorkeur in de 
luidruchtigste standjes. Op zulke 
nachten prevelde ik verwoed mijn 
mantra’s: geloof en moed, geloof 
en moed, geloof en moed, et ce-
tera. In een uiterste poging mijn 
gedachten uit te schakelen. Want 
ook gedachten waren de zonde, zo 
leerde Leviathan ons op een mid-
dag. Het angstzweet brak mij uit. 
Als dat waar was, dan kon de initi-
atie nog wel eens héél lang gaan 
duren.
  Ik overlegde met Bicker tijdens 
de bereiding van Leviathans avond-
maaltijd (één van onze dagtaken, 
zelf leefden we op een dieet van 
havermoutpap). Het beste zou zijn 
als we onze zondige gedachtes be-
kenden. Immers, je zonden beken-
nen is al een halve vergeving.
  ’s Avonds legden we onze biecht 
af aan Leviathan. Hij luisterde, 
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stond op en zei dat ie een nacht 
bedenktijd nodig had voor onze te-
rechte straf. Leviathan zou ons lei-
den naar zuivere gedachten. Opge-
lucht haalden Bicker en ik adem. 
Vergeving was nog mogelijk.
  De volgende ochtend, toen we 
zacht op Leviathans deur klopten 
om hem te wekken en aan te kle-
den, deed ie tot onze verbazing 
zelf open.
  “Heren, jullie beproeving is bijna 
ten einde. Treed binnen.”
  Leviathan liet ons binnen. Voor 
ons stond een rechthoekige box 
gemaakt van ruw houten pallets. 
Ik moest onmiddellijk denken aan 
zo’n hok waar ze tijgers in vervoe-
ren. Hoe Leviathan het voor elkaar 
had gekregen om dit te bouwen, 
zonder onze aandacht te trekken, 
was mij een volstrekt raadsel.
  Toen sprak Leviathan, onze men-
tor: “Ondanks jullie zondige ge-
dachten is het laatste stadium van 
jullie initiatie gekomen. Doe jullie 
kleren uit en neem plaats in deze 
box. Dit is de laatste wassing.”

  We deden wat hij zei en gooiden 
onze zwarte gewaden in een ge-
reedstaande wasmand.
  “Tijdens het laatste stadium geldt 
een spreekverbod”, zei Leviathan 
toen wij de box inkropen. Ik had 
direct een splinter in mijn hand 
door de ruwe planken. Er kierde 
hier en daar een reepje licht tus-
sen het hout.
  “Geloof en moed”, voegde Le-
viathan ons toe, toen hij de deur 
sloot en verzegelde met een hang-
slot. Het was de laatste keer dat 
we hem zagen.

Vier dagen zaten we in de box. 
Zonder water, zonder voedsel, 
zonder spreken. De eerste dag 
hoorden we nog gestommel in het 
huis, daarna bleef het stil. Het was 
de bovenbuurman die polshoogte 
kwam nemen toen hij merkte dat 
de voordeur openstond. 
  De politie kwam en knipte het slot 
door. Op verzoeken om de box te 
verlaten, reageerden we niet. We 
bleven stoïcijns zitten en zeiden 

niets. Uiteindelijk hebben we ons 
nog fl ink verzet tegen de politie en 
het ambulancepersoneel die ons 
met dwang uit de box haalden.
  Zes maanden doorliepen we een 
herprogrammeringbehandeling 
in een kliniek. In eerste instan-
tie gescheiden van elkaar. Daarna 
mochten we samen deelnemen aan 
groepssessies. Ik zag mijn familie 
en vrienden weer. De terugkeer in 
de maatschappij was zwaar. Met 
twee jaar studievertraging konden 
we toch onze studies weer oppak-
ken. Ik ben nu aio en Bicker werkt 
bij een groot advocatenkantoor in 
de hoofdstad.
  En Leviathan, alias Stefan Slats? 
De fantastische dingen die hij ons 
liet zien, waren voor het meren-
deel toe te schrijven aan de hallu-
cinerende paddo’s. Slats’ overtui-
gingskracht deed de rest. Echter 
de correctheid van zijn voorspel-
lingen is altijd onopgehelderd ge-
bleven.

voor nikki

de stukken werden

kapotgelijmd tot ze niet meer waren

dan een moment

waarop jij je voetstuk bekleedt

en loopt over

een podium van zand en branding

mark de haan
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 corsages

• Avondhandschoenen
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• Sieraden
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Zonde. Dat is een ernstig onder-
werp. Het begrip is verwant met 
‘falen’ en ‘schuld’. Falen doet mij 
nogal psychologisch aan, schuld 
ethisch en zonde religieus. Maar het 
woord zonde kan ook heel seculier 
gebruikt worden. Als je een mooie 
vaas uit je handen laat vallen, kun 
je zeggen: wat zonde! Of iemand 
vertelt een ietwat schokkend ver-
haal: ‘t is zonde! Een tussenvorm 
is het gebruik van het woord wan-
neer het gaat om een overtreding 
die niet ernstig is maar toch ook 
niet wenselijk. Je doet aan de lijn 
en het is ook nodig dat je dat doet. 
Maar van tijd tot tijd “zondig” je: 
je eet een taartje terwijl je weet 
dat het beter is dat niet te doen. 
Een blik op de weegschaal werkt 
dan als sanctie. Laten we dit een 
halfzonde noemen. 
  Zo’n halfzonde van mijzelf wil 
ik best bespreken. Liever niet een 
echte zonde. Met die echte zonden 
heeft niemand wat te maken. Als ik 
streng katholiek zou zijn, zou ik ze 
voor de biechtstoel bewaren. Ik ga 
even het rijtje hoofdzonden langs. 
Wie over dit klassieke zevental na-

der geïnformeerd wil worden, kan 
bijvoorbeeld terecht in de Spieghel 
van Sonden van Jan de Weert. Het 
zijn hoogmoed, hebzucht, onkuis-
heid, nijd, gramschap, onmatig-
heid (gulzigheid en dronkenschap) 
en traagheid. Ik kies de op een na 
laatste, en wel de variant gulzig-
heid (voor dronkenschap ben ik te 
saai). Gulzig, ik? Jawel. Zo ergens 
halverwege de middag pleegt deze 
ondeugd in mij op te duiden. Een 
onweerstaanbare behoefte aan de 
zoetigheden des levens. Het liefst 
een stuk chocolade, preciezer: 
melkchocolade (of witte). Als het 
kan het merk Cote d’Or. Ik houd 
mezelf voor dat het goed is op dat 
tijdstip iets te eten en dat choco-
lade weliswaar aanzienlijk tot het 
lichaamsgewicht kan bijdragen 
maar ook gezonde vetten bevat en 
bovendien een stof die antidepres-
sief werkt. En het is allemaal nog 
waar ook. Intussen ben ik er maar 
mooi afhankelijk van.
  Voor mij neemt de Verleider dus 
de gedaante van een reep melk-
chocola aan.

de melkchocolade verleider

cor van bree

bezoek onze website nu voor 
oude HoogWater exemplaren
www.nnpleiden.nl
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Altijd staat er ‘sex’ op damesbla-
dencovers - heb ik uw aandacht? 
Hier kom ik zo op terug. Eerst 
even inleiding van een onderwerp. 
In mijn land zijn openbare emoties 
ongemakkelijk. Borstkloppen uit 
vermeende tolerantie zijn bevesti-
ging van haar fi ctieve karakter. We 
leren ons in te houden, en doen 
vanuit die cultuur soms ‘lekker 
gek’. Hoewel daar wellicht niks 
mis mee is, voel ik toch vaak af-
keer van een tuttig streven stout 
te zijn. Grote kans dat ik handel 
met voorkennis: het meest burger-
lijke schijnt de angst burgerlijk te 
zijn. Het zal allemaal best, zeg ik 
dromend van huis, tuin, keuken, 
boompje en beestje. Of wil ik door 
openlijk voor mijn burgerlijkheid 
uit te komen, impliciet ontkennen 
dat ik het wél ben, uit angst het 
te zijn? Dan zeg ik vals beschei-
den ‘waarschijnlijk’. Vergelijkbaar 
met een eerdere populair-weten-
schappelijke confrontatie. Als ik 
er aan denk, hussel ik abrupt mijn 
eten niet meer. Het scheen name-
lijk dat prakkers saai zijn in bed. 
Nochtans geen verschil gemerkt. 
Creativiteit is niet vereist, bijna 
zelfs een slechte zaak als men via 
geijkte paden af wil wijken. Trage, 
bijna tragische, maar magische 
mechanismen bepalen wat maat-
schappelijk past, zo ook in geval 
van uit de band springen. Vrou-
wen van vijftig met kort geknipt, 
aubergine geverfd haar. Tussen 
paars en rood, als vrijgevochten 
imago ouder worden overstemmen 
moet. Mannen die opeens massaal 
roze droegen, want niet bang voor 
vrouwelijke kanten waren. Alle-
maal te gelijk kwetsbaar opstellen 
is weinig geloofwaardig. Uniforme 
uitingen van onvermogen stem-
men me mild. Normaal gesproken 
dan, vandaag niet. Hoeveel plastic 
bloemenkransen op studentikoze 
feestjes kan een mens verdragen?  
  Mijn moeder heeft een baas die 
weet wat er leeft. Op casual friday 
hoef je een spijkerbroek aan, en 
overhemd mag dasloos. Spontaner 
jezelf zijn kan niet. Mode blijft 

een bron van vermaak en erger-
nis, immer nauw verbonden. Hoe 
retro kan je geloofwaardigheid 
aan? Ouwelullenjasjes met vintage 
opdruk. Lekker versleten, broe-
ken met scheuren, brandgaten en 
bleekvlekken. Maar als je zelf kle-
ren verslijt, loop je hopeloos ach-
ter. Schokkend als Avril Lavigne, 
die een das draagt om zich af te 
zetten tegen afzetten, en direct 
de emancipatie dient. T-shirts met 
Ché Guevarra of Mao omdat com-
munisme lekker hip is. Ik voorspel 
een Aziatische hype zulks opdruks. 
Als mijn moeder lef heeft, gaat ze 
op vrijdag ook in mantelpakje naar 
kantoor. Ja, ik betrap mezelf ook 
op zoeken naar afzetgebied. Ver-
makelijk gênant is het succes van 
Gerard Joling en Gordon. Is het te 
verklaren vanuit heterofi el exotis-
me? Paul de Leeuw kijken omdat ie 
zo lekker homo is, en wij blij niet 
zó te zijn. Nichten mogen vooral 
stereotiep zichzelf zijn. Kijk maar 
op TV. Daarom heeft Pim Fortuyn 
zo’n succes gehad. Wat stelde hij 
zich aan, of kwetsbaar op door uit 
te komen voor zijn geaardheid. 
Alsof we dat zelf niet zouden ont-
dekken. Misschien deed hij wel 
alsof. Als je niet met Pim dacht, 
was je homofoob. Want we zijn to-
lerant naar eigen zeggen. Maar als 
een dochter met een Marokkaan 
thuis komt, is het land te klein. 
Stoute dochter. Stout land. Angst 
en vertrouwen gaan niet zomaar 
samen. Een gebrek aan loyaliteit 
noemt een overschot aan paspoor-
ten in de Tweede Kamer, omdat we 
gasten het vertrouwen niet waard 
achten. Oprechtheid is niet meet-
baar, en als dat al mogelijk was, is 
het niet aan mij een compleet volk 
te wegen op basis van eigen erva-
ringen. Maar proberen kan geen 
kwaad. Hun hebben het gedaan. 
  Maagklachten krijg ik van dit zure 
stukje. Gal spuwen tot mijn keel 
brandt. Daarna koffi e. Twee zoet-
jes, toch? Vandaag drie graag. Zo 
zo... iets te vieren? Niet meer dan 
normaal. Oppassen maar, niet op 
Youp te lijken, zeurend over eigen 

soort. Preken voor eigen parochie 
eigenlijk, want hij zeikt zowel pu-
bliek als zichzelf af. In mijn geval 
o.s.m. Ingewijden begrijpen de af-
korting, zo toets je de toegang tot 
het clubje. Dezelfde naam draagt 
een oosterse meubelzaak. Nie-
mand spreekt er Nederlands, dus 
van ‘ons soort mensen’ geen spra-
ke. Echte kitsch in een tent, die 
eerst Kadoshop Speciaal heette, 
en nu trotse naam Design Center 
draagt. De prulletjeszaak verkoopt 
authentiek plastic tuinstoelen en 
pilaartjes uit het Verre Oosten. 
Maar ik dwaal af. Dat is verleidelijk 
voor schrijvende denkers. Gedach-
tes gaan sneller dan vingers, dus 
mis ik tussenstappen. Lekker rom-
melig, weet je wel. Overtuigend 
als een rammelende fi ets onder 
een roze overhemd met strandse 
sandalen. Nu mag het nog, want 
student, dus lekker nonchalant. 
Later wilde haren niet verloren. 
Een zwarte zonnebril als diadeem 
dragende, stapt een dertiger in 
zijn brandschone jeep om ruig 
mee te parkeren. Onder de indruk 
ben ik wel, en bedenk me nog mijn 
band te plakken. Een radioreclame 
combineert de geleende woorden 
party en fun. Waarom klinkt dat zo 
sneu? Later geef ik mijn kind een 
Nederlandse naam. Feest en ple-
zier klinken me vrolijker. De rock-
zender jingelt sinds kort ‘we rock, 
just like you’. Als je luistert, rock 
je dus. En - erger - als je níet luis-
tert ben je een saaie lul. Gelukkig 
zijn er manieren een saaie lul te 
worden. Luister dezelfde zender, 
daar draait enkel de bekendste be-
hangpop denkbaar. Toegankelijker 
kunnen we het niet maken, wél 
voorspelbaar. Mocht je over die 
laagdrempeligheid struikelen, dan 
ben je gewoon geen rocker. Duffe 
meisjes met ROCKSLUT op hun bor-
sten bedrukt overtuigen me weinig 
behoefte te hebben een rollende 
steen te zijn. Dan maar mos.  
  Langs me loopt een meisje met 
blinkende telefoon waaruit mu-
ziek. Door, zonder mét een popu-
laire producer, schettert een mij 

eigen schuld.

olivier van nooten 
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anonieme diva onrustig. Ze rapt 
met de verveelde hype mee. Drie 
hits geleden zong ze nog, alsof het 
haar iets kon schelen. Waarom be-
grijp ik dit nummer niet? Omdat 
het kutmuziek is uit goedkope box-
jes? Of word ik oud? Ik hoop het. 
Houdbaar tot we zien wel. Moet je 
horen, of je wild of niet bij bent. 
Tijdens Lounge verkocht oude jazz 
opeens, want voorzien van nieuwe 
sticker. Urban is tegenwoordig to-
verwoord. Diana Ross past nu zon-
der blozen in het zelfde hokje als 
50 Cent. De spannende kantjes van 
de grote stad zijn er afgelopen ja-
ren niet schokkender op geworden. 
De boodschap speelt een bijrol, of 
smeert al broodjes. Ik sta erbij, 
en kijk er naast. De La Soul is nog 
lang niet over tijd. Anderen dui-
delijk wel. Op een poster glibbert 
Danny the Munk voor het groen van 
Holland Casino. De keten die van 
onze regering als enige pokertafels 
mag hebben, naar ik vernam. Zal 
toch wel met de naam te maken 
hebben. Een patriottische ambte-
naar of minister beslist. Een an-
dere halve naamverwant doet ons 
bloed ook sneller stromen. Een 
topcrimineel met gebroken hart, 
wat wil je nog meer? We smullen 
van romantiek, misdaad en slacht-
offers. Lekker dan (of als) die 
hartklep, waardoor een hardcore 
stoute Hollander Holleeder niet 
kan laten zitten. Leedvermaak en 
wijzende vingers om de hond mee 
te slaan. Wat zondig is, maakt de 
ander mis. Het pokerspel is inmid-
dels immens populair. Kent wille-
keurig de voorbijganger een span-
nende dobbelvariant? Nee. Alleen 
braaf een Texaanse speelwijze uit 
fi lms en van TV is tof. Staren naar 
Hollywood als navel, met een lek-
ker foute knipoog naar Bush. Zo’n 
wonder van cultuur zouden de Per-
zen niet verzonnen hebben. Over 
exotisme gesproken: zouden we 
Nederlandse literatuur niet beter 
pas twintig jaar na verschijnen 
kandidaat stellen als Beste Boek? 
Direct vervalt massaal door zuch-
tende damesclubjes als mysterieus 

bestempelt werk. Abdollah schrijft 
fi jn, maar niet beter dan Douwes 
Dekker. Dat heeft niks met afkomst 
te maken. Wat de boer niet kent 
is spannend. De tango bestaat op-
eens na een exotische soundtrack 
onder De Traan van Maxima. Wat 
een emotie! Wat een passie! Daar 
kunnen we jaren op teren. De prin-
selijke kindjes bloeien en boeien, 
want ze bewijzen dat zelfs Willem 
Alexander wel eens een orgasme 
heeft.  
  Al dan niet jonge dames lezen 
graag over geslachtgemeenschap. 
Tenminste, dames in de doel-
groep van zichzelf respecterende 
bladen. Met hippe omslag. Daar 
let ik op, ja. Ben ook maar visu-
eel ingesteld, en ik hou van lezen. 
Niet alleen zelfstandige vrouwen, 
nee, stiekem zelfs ook mannen re-
ageren op het woord ‘sex’ en ver-
wante verschijningen. Wat moet 
porno toch kunnen. Ongevraagde 
openheid over vreemde sekslevens 
is nu een statussymbool voor vrij-
heid, bezwaren van de omgeving 
vallen door de mand als frigide. 
Hoe kwam ik er toch bij dat ik 
sommige dingen niet zomaar deel? 
Krijg ik wel genoeg aandacht dan? 
Sex verkoopt. Schuldig geboren 
vinden we onschadelijk vermaak. 
Zonde is iets christelijks, hoorde 
ik. Verwachten we dat nederig zijn 
zuivert? We voelen ons pas klein, 
omgeven door gouden hoogten van 
glas en lood. Wat waren we ook 
weer? Graaf in een verleden voor 
antwoorden. We stemmen CDA en 
ChristenUnie om te profi leren in 
tijden van tsunami’s. Christenen 
durven wel openlijk preuts te doen. 
Ze hoeven niet sexy te zijn. Best 
stoer dus. Volg vooral de Gulden 
Middenweg, anders geraak je nooit 
in Oz. Zonden begaan lijkt me zin-
nig, sprookjes letterlijk nemen is 
naïef. Pas als je op je bek gaat, 
kan je op staan. Dat begrijpt God 
heus ook wel. Wijsheid kijkt door 
vertalingen heen, naar wat er tus-
sen de regels staat. Soms wil je ge-
woon aan een pannenkoekenhuisje 
knabbelen, alleen om de heks naar 

buiten te lokken. Vervolgens kan 
je haar op de brandstapel gooien 
voor ketterij. Het was een zwoele 
zomer. Magnum ijsjes bracht zeven 
zonden uit in ijsvorm. Allemaal 
openbaar likken, binnen de perken 
van veilige commercie. 
  Wat is het fi jn af en toe arrogant 
te kankeren. Zoals voetbal agres-
sie verkapt binnen de lijnen, met 
nette hokjes om in te trappen, 
trap ik hokjes liever om. Rebels 
hoor, te zeggen gelijk te zijn. Ja, 
ik ben me bewust van mijn gezeur. 
Zeiken geeft me een excuus, over-
zichtelijke problemen te scheppen 
om moeilijker vragen onder het ta-
pijt te vegen. Als ik zeur ben ik pas 
tevreden. Mijn recht van spreken 
ontleen ik enkel uit een vrijheid 
van meningsuiting die schelden be-
kroont. Anderen zijn er om te be-
kritiseren. Mag ik meepraten als ik 
me buiten mijn groep reken? Waar-
neming telt ook. Het onderscheid 
tussen fout en stout vertroebelt 
mijn vieze glazen. Ik ski nooit, 
maar weet wel dat er op de ski-
piste verdacht veel malle bier- en 
drakenmutsen gedragen worden. 
Bier als symbool voor los gaan. 
Dikke buiken zijn gevolg, nootjes 
als laatste brandstof. Laat maar 
zitten, aan de bar, bij de pakken 
neer. Het is verleidelijk in het pas-
sief te praten, verantwoordelijk-
heid buiten beschouwing latend. 
Het wordt ons niet eens moeilijk 
gemaakt boeketreeksen te lezen. 
Zelfs bij kassa’s in supermarkten, 
tussen repen voor de laatste im-
pulsieve aankoop. Moe of zwoel (of 
geil?) kijkt een dame me niet aan 
vanaf de cover. Ze kijkt half, in de 
lucht, een man zoent haar nek. Ik 
wordt er niet wijs uit of van. Net 
als reclames na tienen die niets te 
maken hebben met porno, seks of 
liefde. Gewoon lekker vies. Doet 
me denken aan mensen in paren-
clubs, en engere alternatieven. De 
hele maand beambte, en dan een 
dag dildo’s kijken op de Kamasutra 
beurs. Koffi e en appelpunt met 
slagroom in de grote stad sluiten 
de spannende dag af. Kinderen van 
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te voren uit logeren bij Oma. Denk 
aan Koot als de moeder van immer 
vrijgezelle Bie, die elke sketch 
kwebbelt dat ze zo’n gek mens is. 
Door te lachen om die scènes denk 
ik opgelucht ook af te wijken, na-
melijk van men met de pet, die 
zichzelf ‘gek’ noemt. Heb ik daar-
om zo’n beklemmende schurfthe-
kel aan ‘doe maar normaal, dan 
doe je al gek genoeg’? Niet met je 
kop boven het maaiveld hoor. Niet 
oprecht stout als door Annie M.G. 
gerijmd, maar tijdelijk ondeugend 
om voorspelbaarheid te verdoeze-
len.  
  Opstandige meisjes die elkaar op-

Met twee gloednieuwe theekoppen 
loop ik van de keuken naar mijn 
kamertje. Thee is mooier in glas, 
je ziet de wolkjes die erin zweven 
beter wanneer je een theezakje in 
een glazen kop met kokend water 
laat zakken. 
  Hij heeft zich geïnstalleerd op 
mijn bed en het is erg verleidelijk 
om even bij hem te kruipen. Maar, 
er is werk aan de winkel. Met een 
zucht installeer ik me achter het 
bureau, pak een van de koppen 
met beide handen vast en houdt 
het een moment aan mijn wang. 
Ik staar naar het scherm en slurp 
rustig de thee naar binnen. Zo zijn 
mijn handen nog even bezet, zo 
heb ik een excuus om nog even 
niet verder te hoeven. 
  Wanneer de thee op is, besluit 
ik dat ik nog niet genoeg heb ge-

kop op

juliette sandberg

zichtig zoenen, zijn een jaar later 
braver dan bejaarde baby’s. Als 
Heleen van Rooijen en Marlies Dek-
kers stout moeten belichamen, is 
Nederland afgeschreven. Hoe meer 
uitroeptekens achter een zin, hoe 
minder de individuele kracht. Maat 
houden, zo nu en dan, kan gezond 
zijn. Laten we het overzichtelijk 
houden. Verwaarloos een tuin om 
hem te laten bloeien. Polonaise 
laat ons in nette rijen uit de bocht 
slingeren. Het is wel lief - hoe de-
nigrerend dat ook klinken kan. Af-
wijken om te bevestigen stemt te-
vreden. Het opgeroepen contrast 
versterkt het uitgangspunt, en is er 

had. Met een twee vingers pak ik 
de rand van het glas beet en draai 
mijn stoel opzij om op te staan. 

Het moment voor de schrik weet ik 
eigenlijk al wat er gaat gebeuren, 
het gebeurt ook best geregeld. Ik 
wilde mezelf waarschuwen. Ik wil-
de dan dat ik eerst op was gestaan 
en dan pas het glas had gepakt, 
of er steviger in had geknepen, of 
het veiliger had aangepakt, bij het 
oor had gegrepen, of een van de 
duizend andere handelingen, die 
niet dit verwoestende resultaat 
hadden… mijn mooie kop, in tril-
joen stukjes, op de grond. Ik kijk 
schichtig naast me, hopend dat hij 
het niet gezien of gehoord heeft. 
IJdele hoop, mijn kamer is amper 
tien vierkante meters. Natuurlijk 
kijkt hij me even aan, maar haalt 

snel zijn schouders op en verdiept 
zich weer in zijn werk, dat kan hij 
goed.
  Verbouwereerd staar ik naar de 
grond. Het tapijt glinstert van de 
verraderlijke stukjes glas. Hem 
maakt het niets uit, hoe hij over 
mij denkt verandert niet door een 
kop alleen. Maar een gevoel van 
schaamte overspoelt me. Ja, zelfs 
om een kop, misschien juist om 
een kop. Zwijgend snel ik naar de 
stofzuiger in de meterkast.
  Nog een geluk dat de thee op was. 
Echt gevaarlijk wordt het nooit. Ik 
heb me nog nooit ernstig verbrand 
of verwond door mijn klunzighe-
den. Een verkeerd gezette stap 
van de stoep heeft míj nog nooit 
een verzwikte enkel bezorgd. Maar  
zo leer ik het toch ook nooit meer 
af?

een verlengde van. Cliché’s zijn be-
trouwbaar genoeg om het dagelijks 
leven mee te trotseren. Doe maar 
Normaal (om onze polderse pop te 
eren), dan ben je al gek genoeg. 
Beklemmende vrijheid. Een gat in 
mijn hand is snel gevuld, en beter 
dan tien in de lucht. Genoeg mid-
delen me uit te drukken, maar niet 
in staat objectief over subjecten 
te praten. Ja, ik ben tevreden.
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ub-poëzie

tommy hopstaken
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mannen

Mannen die alleen uitgaan
wat walg ik daar van!
Met ogen vol lust staren ze naar
de voor hen o zo onbereikbare meisjes;
al denkende wat voor iets seksueel getints
ze tegen haar zullen zeggen,
om vervolgens - op de wc - de hand
aan zichzelf te leggen.

vrouwen

Vrouwen die vreemdgaan,Vrouwen die vreemdgaan,
ja daar hou ik wél van!ja daar hou ik wél van!
Ze kunnen meerdere dingen tegelijk aan:Ze kunnen meerdere dingen tegelijk aan:
naast werken, moederen en echtgenote zijn,naast werken, moederen en echtgenote zijn,
ook nog een minnares.ook nog een minnares.
Dus even hete seks
met de buurman, nadat je de boodschappen met de buurman, nadat je de boodschappen 
hebt gedaan.

aquila
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Afslag s114 Zeeburg, de Zeebur-
gertunnel door en dan rechtsaf. 
Het Java-eiland verscheen al aan 
zijn rechterhand, de routeplanner 
op internet had – zoals gewoonlijk 
wél het geval was – niet gelogen. 
Met lichte kriebels in zijn onder-
buik stuurde Erik zijn BMW over de 
brug het kunstmatige juppeneiland 
op. 
  Na enig speuren vond hij een par-
keerplaats die zich toevalligerwijs 
vlakbij het opgegeven apparte-
mentencomplex bevond. De par-
keerplaatsen waren ook in dit deel 
van Amsterdam dun gezaaid.
  Terwijl hij de zescilinder het zwij-
gen oplegde, bedacht hij zich dat 
hij beter zijn sokken kon wisselen 
aangezien zijn nieuwe, leren Van 
Liers tot zijn spijt geen noemens-
waardige ventilerende eigenschap-
pen bezaten. Hij had het gelukkig 
gisteravond al ontdekt en daarom 
een paar extra sokken meegeno-
men. Zweetvoeten waren, voor 
zover hij kon bedenken, geen ef-
fectieve afrodisiaca. Vlak na de 
sokwissel ging zijn mobiel, het was 
Eva. Ze klonk opgewekt.
  “Hoi Erik. Zeg, ben jij d’r al?”
  “Ja, ik sta praktisch voor je 
deur.”
  “Ah, oké, ja weet je, het liep nog-
al uit op kantoor. Ik ben wat laat, 
dus ik ben net pas thuis, maar je 
bent er dus ook pas net? Dat komt 
mooi uit, ik woon op de vierde ver-
dieping, ik zie je zo.”
  Hij klapte het toestel dicht en 
dacht aan het heerlijke lichaam 
dat hij een week eerder onder de 
brug had begeerd. Door de telefoon 
mocht ze er overigens ook wezen 
met haar ietwat hese stem. 
  Hij stapte uit zijn auto, drukte 
zijn laatste beetje kleingeld in de 
parkeerautomaat en constateerde 
tevreden dat het net toereikend 
was om de avond te dekken. Het 
parkeerkaartje legde hij op het 
dashboard. Hij vergrendelde zijn 
auto en stapte het gebouw en ver-
volgens de lift binnen en zoefde 
naar boven. 
  De uitgang van de lift lag recht 

tegenover de deur van het appar-
tement. Eva was in de gelukkige 
positie dat zij er mocht wonen 
totdat de vriendin van haar beste 
vriendin, een kunstenares, terug 
zou komen uit het buitenland. 
  Ze had de deur al geopend voor 
hij goed en wel kon aankloppen. 
Heel even was hij ademloos.
   “Hoi hoi”, zei ze en bekeek hem 
van top tot teen op een manier zo-
als alleen een heel zelfverzekerd 
meisje dat kan doen. Ze liet hem 
binnen zonder zoen of knuffel.
  “Jij ziet er netjes uit”, merkte ze 
verbaasd op.
  “Ja, we hadden toch afgespro-
ken naar het casino te gaan? En, 
ehh...” 
  Haar goedkeurende blik stelde 
hem gerust. Het lichtgrijze pak 
met het blauwe overhemd bleek 
toch een goede zet. 
  Ze ging hem voor in de woonka-
mer en wees naar het bordeaux-
rode bankstel. 
  “Ik wil graag nog even douchen, 
maar ga maar vast zitten, ik ben 
zo klaar. Wil je alvast wat drinken? 
Een wijntje?”
  “Ja, lekker, heb je iets roods?”
  “Iets roods moet wel lukken ja.”
  Ze glimlachte en liep de keuken 
in om even later met een limona-
deglaasje rode Rioja terug te ke-
ren. Terwijl ze terug liep richting 
de douche, gluurde hij naar haar 
billen en heupen en voelde een 
erectie opkomen.
  Even later bereikte hem het ge-
luid van kletterend water via de 
gesloten badkamerdeur. Hij keek 
eens rond in de kamer, stak een 
sigaret op – het pakje Marlboro en 
de halfvolle asbak naast hem, ga-
ven het groene licht – en hij voelde 
zich uitermate tevreden. Voor het 
eerst die dag was hij ontspannen. 
  Terwijl hij de rook uitblies zag 
hij voor zich hoe de avond ideali-
ter zou verlopen: met de taxi naar 
de stad, een paar martini’s (zou ze 
daar ook van houden?), wat eten, 
het casino, nog meer martini’s, 
een lekker nachtclubje en dan…
  De boiler stokte, het gekletter 

stopte en even later kwam ze de 
woonkamer binnengewandeld met 
natte haren en gekleed in een 
jurkje dat haar zo goed stond dat 
hij voor de tweede maal een stijve 
kreeg.
  “Wat vind je ervan? Kan dit?”, 
vroeg ze terwijl ze haar haren 
droogde.
  “Ja tuurlijk, mooi hoor”, zei hij 
koeltjes terwijl hij zijn best deed 
niet al te verlekkerd naar haar 
te kijken. Het moest immers wel 
spannend blijven.
  “Mooi, bel jij dan even de taxi? 
Hier heb je de telefoongids.” Met 
een smak viel het boekwerk op z’n 
schoot.
  Tien minuten later liepen ze naar 
beneden waar, aan het typische 
Mercedes-diesel-genagel te horen 
de taxi al klaarstond. Bestemming 
Leidse plein.
  “Zullen we eerst wat drinken of 
gelijk eten?” Vroeg ze terwijl ze in 
haar tasje rommelde. 
  “Drinken, maar als ze een lekkere 
kaart hebben, misschien ook wel 
eten”, antwoordde Erik.
  “Hmm, laten we maar naar het 
Max Euweplein lopen, daar is vast 
wel wat.” Ondertussen toverde ze 
een pakje Marlboro tevoorschijn 
en trok het cellofaan eraf, dat ze 
liet wegwaaien.
  Bij binnenkomst in ‘Max Grand 
Café’ schalde André Hazes luid-
keels door de ruimte. Ze keken 
elkaar twijfelend aan, maar na-
men toch plaats aan een tafeltje, 
zo ver mogelijk bij de luidsprekers 
vandaan. De ober kwam eraan lo-
pen met twee kaarten die hij onge-
vraagd op het tafeltje neerlegde. 
  “Eten of drinken?”, vroeg hij, no-
titieblokje in de aanslag. 
“Eerst maar eens wat drinken”, 
antwoordde Eva terwijl ze een si-
garet opstak, “twee Martini’s als-
jeblieft.”
  Zonder op of om te kijken werd 
er een onleesbare krabbel op het 
blaadje gezet. Even later kwam de 
ober terug met de twee drankjes, 
die tot genoegen van Erik naast 
het obligate ijs zelfs waren voor-

boete

andrew mason
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zien van een schijfje citroen. On-
dertussen was Koos Alberts begon-
nen met een smartlap over foto’s 
die hij had verscheurd.
  “Wat willen jullie eten?”, de ober 
stond weer bij de tafel.
  “Zeg”, begon Erik, “draaien jullie 
eigenlijk alleen maar Nederlandse 
muziek?”
  “Ja, vind je ’t erg?”, antwoordde 
de ober nors
  Erik keek naar Eva die zo onopval-
lend mogelijk haar hoofd heen en 
weer schudde.
  “Dan ben ik toch bang dat we het 
bij deze Martini’s houden, sorry.”
  De ober pakte zuchtend de kaar-
ten, draaide zich om en liep terug 
naar de bar.
  Toen ze hun Martini’s hadden 
genuttigd, glimlachte Eva, drukte 

bekende Eva.
  “Tja, dat ligt eraan. Laten we 
eerst wat drinken, een Martini?” 
knipoogde Erik, terwijl hij een si-
garet opstak. Niet dat hij er heel 
veel zin in had, maar Eva had hem 
er vriendelijk eentje aangeboden 
en de combinatie met een Mar-
tini was nou eenmaal een goede. 
Bovendien vond hij dat het goed 
stond om al rokend door een ca-
sino te wandelen. 
  Hij verloor vervolgens tachtig euro 
met vier spelletjes Black Jack. 
  “Er wordt wel eens gezegd dat 
een prachtige vrouw aan je zijde 
geluk brengt”, mompelde Erik iet-
wat verbitterd, “maar deze keer 
blijkbaar niet.” 
  Eva bloosde, enerzijds vanwege 
het compliment, anderzijds omdat 
ze zich toch een beetje schuldig 
voelde om Eriks verlies. Spontaan 
bood ze hem nog een Martini aan.

Rond 3:30 reed de taxi de Suma-
trakade weer op en stopte voor 
nummer 313. Erik betaalde en ze 
stapten uit. Wat nu, dacht hij bij 
zichzelf. Hij had al aardig wat ge-
dronken, dus naar huis rijden zat er 
niet in, bovendien wilde hij eigen-
lijk wel met Eva naar bed. “Nou, 
het was best een gezellige avond”, 
zei hij toen maar droogjes. Zonder 
hierop te reageren liep Eva naar de 
deur, haalde haar sleutel tevoor-
schijn en draaide zich om. “Kom 
je nog?”

Hij stond nogal besluiteloos in de 
woonkamer toen Eva hem plotse-
ling op de bank trok waar hij zes 
uur daarvoor nog in alle rust had 
zitten roken. Na ongeveer een 
kwartier gefrummel, stond ze op 
en liep naar de cd-speler. 
  “Saint Germain?”, vroeg ze.
  “Ah, Tourist, ja doe maar gelijk 
nummertje zes.”
  Ze plaatste de cd in de speler, 
klikte zes keer op de forwardknop 
en liep weer terug naar Erik. On-
der begeleiding van de muziek ver-
volgden ze hun vrijpartij.
  Haar jurkje ging uit, evenals haar 

sokken, schoenen en bh. Haar slip-
je kwam pas uit toen ze op haar 
ruimbemeten bed waren beland. 
Hier ontdeed ook Erik zich van zijn 
kleren. Haastig schopte hij zijn 
schoenen uit, zijn sokwissel was 
niet voor niets geweest.
  Ondanks het tijdstip, alle Marti-
ni’s en weer opgekomen zenuwen 
vrijden ze ruim een half uur voor-
dat hij kwam. Eva was onder de 
indruk. Erik ook.
’s Ochtends schrok hij wakker, het 
was tien uur en Eva lag nog te sla-
pen. Hij realiseerde zich dat zijn 
parkeerkaartje van de avond er-
voor was verlopen. Ook zag hij in 
een fl its het blauwe, rechthoekige 
bord voor zich, waarop een witte 
auto wordt weggesleept door een 
eveneens witte vrachtauto. “Shit”, 
siste hij, “shit, shit”, en schoot zo 
stil mogelijk in zijn pak dat naast 
het bed op de vloer lag gedrapeerd, 
pakte de huissleutels en rende via 
de trap naar beneden.
  Opgelucht constateerde hij dat 
zijn auto nog gewoon dáár stond, 
waar hij hem gisteravond had 
achtergelaten. Wél ontsierde een 
klein, geel papiertje de voorruit 
van de BMW.
  “Godverdomme”, vloekte hij door 
de verlaten straat. Hij griste de 
boete achter de ruitenwisser van-
daan, zag het bedrag en keek naar 
de lucht alsof er daar iemand was, 
die hem kon helpen de opgelegde 
sanctie te laten verdwijnen. 
  Na een tijdje zo te hebben ge-
staan, besloot hij de boete, die 
niet verdwenen was, weer ach-
ter de ruitenwisser te plaatsen 
in plaats van een nieuw parkeer-
kaartje te kopen en liep terug naar 
boven.  
  Eva was intussen onder de dou-
che gestapt. Erik kleedde zich uit 
en stapte de badkamer binnen.
  “Waar was je?”, vroeg ze.
  “Beneden bij de auto. Ik heb een 
boete.”
  “Oh, klote joh, hoeveel?”
  “Veertig euro.”
  “Zonde.”
  “Ja.”

“Er wordt wel 
eens gezegd 
dat een prach-
tige vrouw aan 
je zijde geluk 
brengt”, mom-
pelde Erik iet-
wat verbitterd, 
“maar deze keer 
blijkbaar niet.”

haar derde sigaret in de asbak uit 
en legde een vijfeuro biljet op ta-
fel, “kom we gaan, we pakken ge-
woon een pizzaatje.” 
  Ze liepen via de Weteringschans 
naar de pizzeria ‘Porto ercole’.
Zes Martini’s en twee halve pizza’s 
later deden ze Hollandcasino aan 
waar de knoop in Eriks maag begon 
te verdwijnen, die hem vlak daar-
voor van zijn eetlust had beroofd.
  “Zo, wat is nu de bedoeling? Ik 
heb namelijk nog nooit gegokt”, 
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Ik was nooit van plan geweest een 
dochter te verwekken. Laat staan 
een zoon. Ooit had ik een vriendin 
die ik intelligent genoeg inschatte 
om de kinderwens niet ter sprake 
te brengen. Een vriendin wier ogen 
me konden zeggen wat goed en 
kwaad was, de wereld konden te-
rugbrengen tot de oppervlakte van 
twee pupillen. Ik vergat echter dat 
het een vrouw was, dat haar ogen 
net zo goed van glas konden zijn. 
Mooi, helder glas, dat wel. Ook zij 
wilde kinderen. Dat maakte ze me 
althans duidelijk tijdens een zon-
dagnacht. Ik heb haar nooit meer 
teruggezien.
    
De relatieve stilte die Leiden ’s 
nachts op sommige plekken kent 
is er een die je weinig tegenkomt. 
Waar overdag studenten wande-
len en meeuwen voedsel verga-
ren, daar wacht je ’s nachts uren 
vergeefs op gezelschap. Ik bracht 
de Leidse nachten regelmatig bui-
ten door, omdat ik meende dat de 
nacht daarom vroeg. ‘Wie ben ik 
om de nacht te weigeren?’, zei 
ik tegen mezelf in de spiegel. De 
spiegel had wel een antwoord, 
maar hield wijselijk zijn mond. 
  Het was in de tijd dat ik had vast-
gesteld dat het leven niets anders 
was dan een verlangen naar het 
verleden en een hunkering naar 
de toekomst, met het heden als 
eeuwig blijvend obstakel, als een 
groot zwart gat waar je niet uit 
kunt raken. Ik studeerde toen nog 
geschiedenis, om tenminste zoveel 
mogelijk aan één behoefte te vol-
doen. Het placebo-effect is me al-
tijd al veel waard geweest. 
  Lotte was niet zomaar iemand. 
Niet zo’n meisje waarvan je er 
in Leiden meer dan genoeg hebt. 
Geen decadente huppelkut, of hoe 
noemde je dat in die tijd, waar-
bij je na een blik weemoedig te-
rugdacht aan de tijd dat het com-
munisme nog jong was. Nee, Lotte 
was, en dat moet ik in een keer 
goed zeggen, een meisje met stijl, 
met een natuurlijke schoonheid 
die je nog zelden tegenkwam. Het 

woord vrouw was toen nog nooit in 
me opgekomen, maar als ik er op 
terugkijk zijn er wel meer dingen 
die me verbazen. 
  Ik vertelde haar al snel dat ik 
geen kinderen wilde. Ook vertelde 
ik dat ik ooit een vriendin had die 
ik intelligent inschatte, en dat ik 
Lotte ook intelligent inschatte. 
Lotte vond intelligentie meer iets 
om in te vriezen, om het bij de 
hand te hebben wanneer je denkt 
dat het van pas kan komen. Ik be-
aamde dat, want ik wist toen al 
dat tegenspreken het begin van 
alle ellende is. Mijn vader had mijn 
moeder nooit tegengesproken. Het 
resultaat daarvan was na dertig 
jaar huwelijk nog hetzelfde als 
na drie jaar huwelijk: een voort-
kabbelende vrede, of in ieder ge-
val een stabiel vredesbestand. Of 
ik een dergelijk leven nastreefde 
weet ik niet. Mijn vader is uit-
eindelijk gecremeerd, natuurlijk 
omdat mijn moeder dat wilde. 
Volgens mij wilde hij dat zelf ook, 
maar dat heeft hij nooit duidelijk 
laten merken. Mijn moeder deed 
dat voor hem en dat was genoeg. 
Na mijn vaders dood klaagde mijn 
moeder nog regelmatig tegen mij 
dat ze niemand meer had die naar 
haar luisterde. Dagen zat ze voor 
de televisie, voor de wasmachine 
en voor de radio, want die luister-
den tenminste wel naar haar. Ze is 
gestorven terwijl ze belde met de 
klantenservice van een koekjes-
merk. In haar hand lag een rol met 
ronde donkerbruine koekjes erin, 
haar wijsvinger wees naar de in-
grediënten. Ik vond het een mooie 
dood. 
  Terwijl ik op mijn kamer de Mid-
deleeuwen bestudeerde, masseer-
de Lotte urenlang mijn rug. Soms 
likte ze me van boven mijn billen 
tot aan mijn kruin. Dan draaide ik 
me om, begroef ik mijn gezicht in 
haar borsten en neukten we tot het 
journaal begon, want we hielden 
van de stem van de presentator. 
Soms dacht ik dat ik gelukkig was 
met Lotte, en dat geluk ook niet 
meer was dan samen het journaal 

bekijken met haar, tot we samen 
in slaap vielen.

Het was rond kerst, het jaar ben ik 
vergeten,  toen het begon te ver-
anderen. Ik studeerde nog steeds 
geschiedenis. Ik had me ooit voor-
genomen daarmee te stoppen als 
ik zelf geschiedenis zou zijn, en ik 
wist niet hoe lang dat nog zou du-
ren. Bovendien wist ik niet wat ik 
anders zou moeten doen. Ik wilde 
Lotte wel bestuderen, maar Lotte 
was nog geen geschiedenis. Ik wil-
de niet op de zaken vooruit lopen, 
niet mijn plicht uit de weg gaan. Ik 
wilde tevreden stellen. Wie of wat 
maakte niet uit, het tevreden stel-
len op zichzelf was voldoende.
  Lotte had een kerstboom ge-
kocht. Ze masseerde me onder de 
kerstboom. Soms, als ze met haar 
tong bijna tot mijn kruin was ge-
komen, stootte ze met haar hoofd 
een kerstbal uit de boom. Ik vond 
dat zonde, want ik hield van kerst-
ballen, maar Lotte vond kerstbal-
len verwerpelijk, alsof daar het 
kwaad van de wereld in huisde. 
Toch hing ze ze op in de boom. 
Dat is toch wel het beste wat je 
met het kwaad van de wereld kunt 
doen, het ophangen in een kerst-
boom. Ik had vrienden die geen 
piek meer kochten omdat ze niet 
tegen de symboliek van de bereik-
bare top, en daarmee het einde 
van de ambitie konden. Toen ze 
dat vertelden heb ik ze een brief 
geschreven met daarin de wens om 
nooit meer contact met me op te 
nemen. Lotte had nooit vrienden 
gehad die geen pieken kochten. 
Soms vroeg ik me af of Lotte wel 
ooit vrienden had gehad, maar ik 
durfde het nooit te vragen. 
  Hoe dichter het kerstfeest na-
derde, hoe vaker we samen onder 
de kerstboom naar de journaalpre-
sentator luisterden. We hadden 
een kleed neergelegd, zoals we 
hadden gezien in een reclamefol-
der. We dronken koffi e en thee op 
het kleed, Lotte masseerde me 
op het kleed en we vielen samen 
in slaap op het kleed. Als we dan 

lotte

coen van beelen
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niet van kerstballen. Mijn walging 
steeg met de minuut en leek nooit 
te stoppen met groter worden. Ik 
moest iets doen, besloot ik. Ik wil-
de Lotte terug, ik wilde mijn ge-
zicht weer in haar borsten kunnen 
begraven. Nu kon ik dat niet meer, 
niet nu we een kind hadden gekre-
gen. Ik vroeg me nog steeds af hoe 
het kwam dat we niet preventief 

ven om zwanger te worden. Boven-
dien gaan we preventief te werk. 
Ik heb altijd gezegd preventief te 
werk te gaan, en jij ook. In de Mid-
deleeuwen ging men niet preven-
tief te werk Lotte, maar nu wel. 
Je bent niet zwanger. Het kan niet. 
Het mag niet.’
  ‘Zie je mijn buik dan niet?’ Lotte 
maakt met haar vlakke hand rond-
jes over haar buik. Ik zag inder-
daad dat hij dikker geworden was. 
Dat had ik al eerder gezien, maar 
ik wilde het niet toegeven. ‘Mijn 
buik is dik,’ ging ze verder, ‘ik voel 
me vaak niet goed, het is zo duide-
lijk. Ik ben zwanger, en volgens mij 
al een hele tijd.’
  Ik legde mijn hand op haar buik. 
Ik kon niet voelen hoe lang ze al 
zwanger was, wel meende ik iets 
anders te voelen, van binnenuit. 
‘Hoe kun je me dit aandoen Lotte? 
Hoe kun je nu zwanger raken?’ Lot-
te viel die avond huilend in mijn 
schoot in slaap.
  ’s Ochtends op eerste kerstdag 
was ze bevallen. We lagen op het 
kleed te wachten tot het journaal 
zou beginnen, toen Lotte me plot-
seling aankeek met een blik in haar 
ogen die doodsangst verried. Het 
was te laat om er dokters bij te ha-
len, het moest direct gebeuren. 
  Het kindje lag bebloed op het 
kleed. Op zijn hoofd vielen den-
nennaalden, maar ik blies ze niet 
weg. Ik kon niets meer doen. Ik kon 
alleen maar kijken naar het hoopje 
vlees dat zojuist uit Lotte was ge-
komen. Lotte was niet meer wie 
ze was. Lotte was niet meer het 
elegante meisje. Ze was nu moe-
der geworden, en ik haatte haar. 
Ik dacht terug aan een college over 
het ontstaan van Rome. Romulus 
en Remus werden opgevoed door 
wolven. Ze moesten gelukkige ou-
ders hebben gehad. Ik dacht eraan 
mijn zoon door wolven te laten op-
voeden, maar ik kende geen wol-
ven, en al helemaal geen wolven 
met pedagogische kwaliteiten, al 
vond ik dat geen vereiste. 
  Mijn zoon sloeg een kerstbal te-
gen de grond. Hij hield dus ook al 

wakker werden lagen er dennen-
naalden op onze lichamen. Dan 
blies ik ze zachtjes van Lotte’s 
buik en uit haar navel, terwijl ze 
nog sliep. Haar navel was met den-
nennaalden net zo mooi als zon-
der, maar ik liet de natuur zo min 
mogelijk interveniëren. De natuur 
is onvoorspelbaar, en onvoorspel-
baarheid leidt tot onverwachte 
complicaties. Ik wilde Lotte bij me 
houden, en niet uitleveren aan een 
kerstboom.
  Kerst deed rare dingen met Lotte. 
Als ik al uren thuis was, terug van 
de faculteit waar ik mijn studie-
genoten al snel had verlaten om 
met Lotte op het kleed te liggen, 
kwam Lotte eindelijk thuis. Uit 
de stad zei ze, maar ik twijfelde 
aan haar woorden. Dat ik dat deed 
was geen gewoonte van me. Nor-
maliter twijfelde ik niet aan haar 
woorden, hooguit aan haar kook-
kunsten, maar dat was te overzien 
en makkelijk op te lossen na een 
blik in het telefoonboek. Lotte 
werd steeds vaker misselijk. Eerst 
viel het me niet op, omdat ze wel 
meer ziek en misselijk was, maar 
nadat ze een paar keer had overge-
geven op het kleed terwijl we naar 
de presentator luisterden begon 
ik me zorgen te maken. Volgens 
Lotte hoefde dat niet, dat was iets 
voor oude mensen. Ik beaamde dat 
oude mensen zorg nodig hebben. 
  Het was een week voor kerst 
toen ik mijn hoofd voor de laatste 
keer in Lotte’s borsten begroef. Ik 
merkte dat mijn kin werd tegenge-
houden door haar lichaam. Ik keek 
naar beneden en zag een dennen-
naald van haar buik op de grond 
vallen. Lotte’s buik werd dikker, 
zag ik. 
  ‘Ik geloof dat ik zwanger ben’ 
zei ze. Ik keek haar vol ongeloof 
en walging aan. Ik dacht aan mijn 
boek van de Middeleeuwen, daar 
moest ik nog veel uit lezen. Ik 
wilde de volgende dag mijn docent 
niet teleur stellen, hij verwachtte 
veel van me.
  ‘Dat kan niet Lotte,’ antwoordde 
ik, ‘Ik heb je geen aanleiding gege-

Als ik het nu 
niet deed, 
zou ik nooit 
meer de kans 
krijgen.

genoeg gehandeld hadden. Ik was 
mijn hele leven al preventief, het 
kon niet fout gegaan zijn. 
  ’s Avonds lag Lotte in bed te sla-
pen. Ze wilde niet meer op het 
kleed liggen. Ze wilde er zelfs niet 
meer op staan of op zitten, alsof 
het kleed heilig geworden was. 
Toen ik zeker wist dat ze sliep, 
pakte ik het kind, wikkelde het 
in een oud laken en nam het mee 
naar buiten. Ik moest het kind en 
de moeder helpen, en vooral me-
zelf.  Als ik het nu niet deed, zou 
ik nooit meer de kans krijgen. Ik 
wist dat ik het in ieder geval nooit 
meer zou kunnen. De haat die ik 
die avond voelde zou ik niet meer 
kunnen en willen opbrengen.
  Wederom waren er amper mensen 
op straat. Kerst was een feest van 
huiselijkheid, niet van wandelen in 
de nacht. Het kind was niet zwaar. 
Het leek juist steeds lichter te 
worden, alsof de last die ik droeg 
met de minuut minder werd, waar-
schijnlijk omdat het einde in zicht 
was. In gedachten liep ik door de 
straten, de jongen in mijn hand. 
Mensen die me hebben gezien zul-
len gedacht hebben dat ik op de 
vlucht was voor iets, en misschien 
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was dat ook wel zo. Intuïtief sloeg 
ik rechtsaf het Rapenburg op. Om 
me heen waren lichtjes, maar die 
zag ik niet scherp meer. Er hing 
een waas om me heen, een dier-
lijke drift.
  Op de brug ter hoogte van het 
academiegebouw bleef ik staan. Ik 
keek naar het water en zag mijn 
eigen beeltenis. Toen hief ik het 
kind boven het water. Zeker een 
minuut heb ik daar gestaan. Het 
was geen twijfel dat me tegen-
hield, ook geen liefde. Het was een 
kristalhelder besef van het feit dat 
ik leefde dat me liet bevriezen. 
Toen liet ik het kind los. Ik hoorde 
eerst een doffe bonk, toen het ge-
luid van bewegend water. Kenne-
lijk was het kind eerst op een stuk 
hout dat in het water dreef geval-
len. Toen ik naar beneden keek 
zag ik nog het laken in het water 
drijven, daarna zag ik niets meer. 
Het kind had niet gehuild noch een 
ander geluid gemaakt, het had ge-
zwegen, precies zoals het hoorde 
te doen. 
  Ik zakte ineen en bleef minuten-
lang op de koude stenen liggen. 
De klok van het academiegebouw 
sloeg, en toen drong er een diep 
besef tot me door dat ik Lotte 
nooit wilde vergeten.

Ik wist dat mijn studiegenoten bij 
elkaar waren die nacht. Ik was er 
niet vaak bij, maar mijn aanwezig-
heid werd altijd wel op prijs ge-
steld. Zodoende dat ik die nacht 
langsging. Toen ik het huis binnen 
was waar ze die nacht zaten, zag 
ik dat ze in een kring rond een ta-
fel zaten. Hun glazen waren vol en 
ze aten iets waarvan ik nog steeds 
twijfel of het kaas of iets anders 
was. Er was nog een stoel vrij, 
alsof ze me verwacht hadden, en 
ik nam plaats. De zwarte dood was 
het gespreksonderwerp, hoe het 
toch kon gebeuren dat daar zoveel 
mensen aan waren gestorven. Ik 
wist daar alles van. We spraken 
uren erover, en later ook over de 
expansiedrift van Middeleeuwse 
koningen. In de ochtend vielen we 

in slaap op de banken en aan ta-
fel, daar werd niet moeilijk over 
gedaan. 
  Het verlangen naar Lotte was 
sterker dan anders toen ik wakker 
werd. Ik verliet mijn studiegeno-
ten en vroeg me hardop af of ik ze 
ooit nog terug zou zien. Ze keken 
me ongelovig aan en gingen toen 
verder met waar ze mee bezig wa-
ren, waarschijnlijk met niets. Toen 
ik thuis kwam lag Lotte nog steeds 
te slapen. Naast ons bed stond de 
lege wieg. Ik kon een glimlach niet 
onderdrukken. Het was een glim-
lach van opluchting, een glimlach 
van bevrijding. Ik wilde Lotte voor 
eeuwig bij me houden en haar nooit 
tegenspreken. Samen moesten we 
het zwarte gat vullen waar we niet 
uit zouden raken. We moesten sa-
men zijn. Samen preventiviteit na-
streven, samen kerstbomen kopen. 
Lotte was van mij.
  In de keuken maakte ik een bo-
terham klaar en zette ik een kopje 
thee. Voor Lotte maakte ik pap. Ze 
hield van pap. Ik pakte het kleed 
onder de kerstboom vandaan en 
legde het over haar heen. In de 
bloedvlekken die er nog opzaten 
herkende ik een mooi patroon. 
Het moest een kunstzinnig kind 
geweest zijn. Nadat ik wat den-
nennaalden over Lotte’s haar had 
gestrooid likte ik aan haar kruin en 
rook ik aan haar haren. Ze zou zo 
wakker worden en me glimlachend 
aankijken. Ik ging tegen haar aan-
liggen, het kleed tussen ons in. Met 
mijn rechterhand streelde ik haar 
hoofd, en met mijn linkerhand 
zocht ik de afstandsbediening van 
de televisie. Het journaal zou zo 
beginnen. 
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