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onzegevoelens
gevoelenstetepraten.
praten.Waar
Waarwewevolkomen
volkomenvan
van
dichtsloegen.)
dichtsloegen.)
‘Neuh,’
‘Neuh,’zeizeiikiknog
nogeens
eensmet
meteen
eenklein
kleinmondje.
mondje.
Het
Hetwas
wasgewoon
gewooneen
eenmisverstand
misverstandgeweest.
geweest.IkIkhad
hadalleen
alleenmaar
maar
geopperd
geopperddat
datJezus
Jezuseen
eenvergissing
vergissingwas
wasgeweest,
geweest,een
eenniet-geplande
niet-geplande
zwangerschap.
zwangerschap.
‘Niet
‘Nietgepland?
gepland?Het
Hetis ismemewat
watmoois,’
moois,’krijste
krijstedededominee.
dominee.
‘Waar
‘Waarhaal
haalje jediedieblasfemische
blasfemischevuiligheid
vuiligheidvandaan,
vandaan,goddeloos
goddeloos
kind
kinddat
datje jebent?’
bent?’
‘Weet
‘Weetikikniet,’
niet,’zeizeiik.ik.‘Het
‘Hetis ismaar
maareen
eenidee.’
idee.’
‘In‘Indedehoek,
hoek,jij,’
jij,’zeizeihij,
hij,enenikiksjokte
sjoktenaar
naardedestoel
stoeldiedienaar
naardede
vochtige,
vochtige,verkruimelende
verkruimelendegroene
groenemuur
muurgekeerd
gekeerdstond.
stond.
Daar
Daarzatzatikiktetedenken
denkenaan
aandedeavond
avonddat
datmijn
mijnouders
oudersmijn
mijn
kamer
kamerwaren
warenbinnengeslopen
binnengeslopenenenhadden
haddengezegd:
gezegd:‘We
‘Wewillen
willenhet
het
ergens
ergensmet
metje jeover
overhebben.
hebben.Iets
Ietswat
watje jebroer
broerdedehele
heletijd
tijdtegen
tegenje je
zegt.
zegt.Over
Overdat
datje jeeen
eenvergissing
vergissingbent.’
bent.’
‘O,
‘O,dat,’
dat,’zeizeiik.ik.
‘Nou,
‘Nou,dat
datwas
wasje jedus
dusniet,’
niet,’zeizeimijn
mijnmoeder.
moeder.‘Je‘Jewas
wasgewoon
gewoon
niet
nietgepland.
gepland.We
Weverwachtten
verwachttenje jeniet.
niet.Dat
Datje jeineens
ineensopdook,
opdook,bebedoel
doelik.’
ik.’
‘Net
‘Netalsalsmeneer
meneerHarris?’
Harris?’zeizeiikik(een
(eenman
mandiediealtijd
altijdprecies
precies
scheen
scheenteteweten
wetenwanneer
wanneerweweaan
aantafel
tafelgingen).
gingen).
‘Zoiets,’
‘Zoiets,’zeizeimijn
mijnvader.
vader.
‘Net
‘NetalsalsJezus?’
Jezus?’
‘Precies,’
‘Precies,’zeizeimijn
mijnmoeder
moederachteloos.
achteloos.‘Net
‘NetalsalsJezus.
Jezus.Het
Hetwas
wasnet
net
een
eenwonder
wondertoen
toenjijjijkwam,
kwam,het
hetallermooiste
allermooistewonder
wonderdat
daterermaar
maar
bestaat.’
bestaat.’
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Mijn
Mijnvader
vaderstopte
stoptezijn
zijnpapieren
papierenterug
terugininzijn
zijngehavende
gehavendeaktetas
aktetas
enenkwam
kwamnaast
naastmemezitten.
zitten.
‘Je‘Jehoeft
hoeftecht
echtniet
nietnaar
naarzondagsschool
zondagsschoolofofnaar
naardedekerk
kerkom
omtete
zorgen
zorgendat
datGod
Godvan
vanje jehoudt,’
houdt,’zeizeihij.
hij.‘Of
‘Ofom
omtetezorgen
zorgendat
datwie
wie
dan
danook
ookvan
vanje jehoudt,
houdt,dat
datweet
weetje jetoch
tochwel,
wel,hè?’
hè?’
‘Ja,’
‘Ja,’zeizeiik,ik,al algeloofde
geloofdeikikhem
hemniet.
niet.
‘Later
‘Laterzulzulje jedat
datbeter
beterbegrijpen,’
begrijpen,’voegde
voegdehijhijeraan
eraantoe.
toe.Maar
Maar
zozolang
langkon
konikikniet
nietwachten.
wachten.IkIkhad
hadal albesloten
beslotendat
datalsalsdeze
dezeGod
God
niet
nietvan
vanmemekon
konhouden,
houden,ikikduidelijk
duidelijkopopzoek
zoekmoest
moestnaar
naareentje
eentje
diediedat
datwel
welkon.
kon.
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‘Wat
‘Watwijwijnodig
nodighebben
hebbenis iseen
eenoorlog,’
oorlog,’zeizeimeneer
meneerAbraham
AbrahamGolan,
Golan,
mijn
mijnnieuwe
nieuwebuurman.
buurman.‘Mannen
‘Mannenhebben
hebbenoorlogen
oorlogennodig.’
nodig.’
‘Mannen
‘Mannenhebben
hebbenhersenen
hersenennodig,’
nodig,’zeizeizijn
zijnzus
zusEsther
Esthermet
meteen
een
knipoog
knipoognaar
naarmij,
mij,terwijl
terwijlzezeom
omzijn
zijnvoeten
voetenheen
heenstofzuigde
stofzuigdeenen
een
eenveter
veteropzoog,
opzoog,waardoor
waardoordedeventilatorriem
ventilatorriemkapotging
kapotgingenendede
hele
helekamer
kamernaar
naarverbrand
verbrandrubber
rubberrook.
rook.IkIkhield
hieldvan
vandedelucht
luchtvan
van
verbrand
verbrandrubber.
rubber.EnEnikikvond
vondmeneer
meneerGolan
Golanaardig.
aardig.IkIkvond
vondhet
het
leuk
leukdat
dathijhijopopzijn
zijnoude
oudedag
dagmet
meteen
eenzus
zussamenwoonde
samenwoondeininplaats
plaats
van
vanmet
meteen
eenechtgenote,
echtgenote,enenikikhoopte
hooptedat
datmijn
mijnbroer
broerdiezelfde
diezelfde
keuze
keuzezou
zoumaken
makenalsalsdiedietijd
tijdinindedeverre
verretoekomst
toekomstwas
wasgekomen.
gekomen.
Meneer
MeneerGolan
Golanenenzijn
zijnzus
zuswaren
warenininseptember
septemberininonze
onzestraat
straat
komen
komenwonen
wonenenentegen
tegendecember
decemberhadden
haddenzezealle
alleramen
ramenvan
vankaarkaarsen
senvoorzien,
voorzien,waarmee
waarmeezezehun
hungeloof
geloofuitdroegen
uitdroegeninineen
eenvertoon
vertoon
van
vanlicht.
licht.Mijn
Mijnbroer
broerenenikikstonden
stondeninineen
eenweekend
weekendmet
metzacht
zacht
weer
weertegen
tegendedemuur
muurvan
vanons
onshuis
huisgeleund
geleundtetekijken
kijkentoen
toendedeblaublauweweverhuiswagen
verhuiswagenvan
vanPickfords
Pickfordsverscheen.
verscheen.We
Wekeken
kekentoe
toeterwijl
terwijl
kratten
krattenenenmeubilair
meubilairachteloos
achteloosuituitdedewagen
wagenwerden
werdengesjouwd
gesjouwd
door
doormannen
mannenmet
meteen
eensigaret
sigaretininhun
hunmond
mondeneneen
eenkrant
krantininhun
hun
kontzak.
kontzak.
‘Volgens
‘Volgensmij
mijis isereropopdiediestoel
stoeliets
ietsdoodgegaan,’
doodgegaan,’zeizeimijn
mijnbroer
broer
toen
toenerereen
eenmeubel
meubellangskwam.
langskwam.
‘Hoe
‘Hoeweet
weetje jedat?’
dat?’vroeg
vroegik.ik.
‘Dat
‘Datweet
weetikikgewoon,’
gewoon,’zeizeihijhijmet
meteen
eentikje
tikjetegen
tegenzijn
zijnneus,
neus,
alsof
alsofhijhijeen
eenzesde
zesdezintuig
zintuighad,
had,terwijl
terwijldedeandere
anderevijf
vijfal alvaak
vaakbebehoorlijk
hoorlijkonbetrouwbaar
onbetrouwbaarwaren
warengebleken.
gebleken.
Een
Eenzwarte
zwarteZephyr
Zephyrwerd
werdslordig
slordigneergezet
neergezetopophet
hettrottoir
trottoirvoor
voor
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dededeur
deurenenererstapte
stapteeen
eenoude
oudeman
manuit.
uit.Zo’n
Zo’noude
oudeman
manhad
hadikik
nog
nognooit
nooitgezien.
gezien.Hij
Hijhad
hadhaar
haarzozowit
witalsalseen
eengans,
gans,eneneen
eencrèmecrèmekleurig
kleurigribfl
ribfl
uwelen
uwelenjasje
jasjedat
datalsalseen
eentetelosse
lossehuid
huidom
omhem
hemheen
heen
hing.
hing.Hij
Hijkeek
keeklinks
linksenenrechts
rechtsdedestraat
straatafafvoor
voorhijhijopoppad
padging
ging
naar
naarzijn
zijnvoordeur.
voordeur.
Toen
Toenhijhijons
onspasseerde,
passeerde,bleef
bleefhijhijeven
evenstaan
staanenen
zei:
zei:‘Goedemorgen.’
‘Goedemorgen.’Hij
Hijhad
hadeen
eenvreemd
vreemdaccent
accent– –Hongaars,
Hongaars,
hoorden
hoordenwewelater.
later.
‘U‘Ubent
bentoud,’
oud,’zeizeiik.ik.(Ik(Ikhad
had‘hallo’
‘hallo’willen
willenzeggen.)
zeggen.)
‘Ik‘Ikben
benzozooud
oudalsalsdedetijd,’
tijd,’zeizeihijhijlachend.
lachend.‘Hoe
‘Hoeheet
heetjij?’
jij?’
Dat
Datvertelde
verteldeikikhem,
hem,enentoen
toenstak
stakhijhijzijn
zijnhand
handuit,
uit,diedieikikheel
heel
stevig
stevigvastpakte.
vastpakte.IkIkwas
wasvijf
vijfenenhijhijtachtig.
tachtig.Het
Hetverschil
verschilininleeftijd
leeftijd
tussen
tussenons
onstweeën
tweeënloste
lostenet
netzozomakkelijk
makkelijkopopalsalseen
eenaspirine
aspirineinin
water.
water.
Vliegensvlug
Vliegensvlugverwisselde
verwisseldeikikdederegels
regelsdiedieininonze
onzestraat
straatgolden
golden
voor
voorzijn
zijnclandestiene
clandestienewereld
wereldvolvolkaarsen
kaarsenenengebeden.
gebeden.Alles
Alleswas
was
een
eengeheim,
geheim,enenikikkoesterde
koesterdediediegeheimen
geheimenstuk
stukvoor
voorstuk
stukalsals
breekbare
breekbareeieren.
eieren.Abraham
Abrahamvertelde
verteldedat
datje jeopopzaterdag
zaterdagniets
nietsmocht
mocht
doen
doenbehalve
behalvetelevisie
televisiekijken,
kijken,enenalsalshijhijvan
vansjoel
sjoelterugkwam,
terugkwam,aten
aten
weweexotische
exotischegerechten
gerechten– –dingen
dingendiedieikiknog
nognooit
nooithad
hadgeproefd
geproefd– –
zoals
zoalsmatzes
matzesenengehakte
gehaktelever
leverenenharing
haringenengefi
gefi
lte-fi
lte-fi
sjballetjes,
sjballetjes,ge-gerechten
rechtendiedie‘herinneringen
‘herinneringenaan
aanhet
hetoude
oudeland’
land’opriepen,
opriepen,zeizeihij.
hij.
‘Ach,
‘Ach,Cricklewood,’
Cricklewood,’zeizeihijhijdan,
dan,terwijl
terwijlhijhijeen
eentraan
traanwegpinkwegpinkteteuituitzijn
zijnblauwe
blauwestaarogen,
staarogen,enenpas
paslater
lateropopdedeavond
avondkwam
kwammijn
mijn
vader
vaderdan
danopopdederand
randvan
vanmijn
mijnbed
bedzitten
zittenuitleggen
uitleggendat
datCrickleCricklewood
woodnoch
nochaan
aanSyrië,
Syrië,noch
nochaan
aanJordanië
Jordaniëgrensde
grensdeenenal alhelemaal
helemaal
geen
geeneigen
eigenleger
legerhad.
had.
‘Ik‘Ikben
benjood,’
jood,’zeizeihijhijopopeen
eendag
dagtegen
tegenme,
me,‘maar
‘maarinindedeallereerallereerstesteplaats
plaatsben
benikikman,’
man,’enenikikknikte,
knikte,alsof
alsofikikwist
wistwat
watdat
datbetekenbetekende.de.EnEnterwijl
terwijldedeweken
wekenverstreken,
verstreken,luisterde
luisterdeikiknaar
naarzijn
zijngebeden,
gebeden,
naar
naarhet
hetsjema
sjemajisraël,
jisraël,enenikikgeloofde
geloofdedat
datgeen
geenGod
Godhet
hetzou
zoukunnen
kunnen
nalaten
nalatenopopzulke
zulkeprachtige
prachtigeklanken
klankenteteantwoorden,
antwoorden,enenvaak
vaakpakte
pakte
hijhijzijn
zijnviool
vioolenenlietliethijhijdedeklanken
klankendedewoorden
woordenoverbrengen
overbrengennaar
naar
het
hethart
hartvan
vanhet
hetgoddelijke
goddelijkewezen.
wezen.
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‘Hoor
‘Hoorje jehoe
hoehijhijweent?’
weent?’vroeg
vroeghij,
hij,terwijl
terwijldedestrijkstok
strijkstokover
overdede
snaren
snarengleed.
gleed.
‘Ja,
‘Ja,ja,’ja,’zeizeiik.ik.
IkIkzatzatvaak
vaakuren
urenteteluisteren
luisterennaar
naardedetreurigste
treurigstemuziek
muziekdiedie
mensenoren
mensenorenmaar
maarkonden
kondenverdragen,
verdragen,waarna
waarnaikikthuis
thuishaast
haastniet
niet
kon
koneten,
eten,enenzelfs
zelfsniet
nietkon
konpraten,
praten,terwijl
terwijlikiksteeds
steedsbleker
blekerwerd.
werd.
Dan
Dankwam
kwammijn
mijnmoeder
moedernaast
naastmemeopopmijn
mijnbed
bedzitten,
zitten,legde
legdezeze
haar
haarkoele
koelehand
handopopmijn
mijnvoorhoofd
voorhoofdenenvroeg:
vroeg:‘Wat
‘Watis iserertoch?
toch?
Voel
Voelje jeje jeniet
nietlekker?’
lekker?’Maar
Maarwat
watkon
koneen
eenkind
kindzeggen
zeggendat
datnet
netdede
pijn
pijnvan
vaneen
eenander
anderbegon
begontetebegrijpen?
begrijpen?
‘Misschien
‘Misschienmoest
moestzezemaar
maarniet
nietzoveel
zoveeltijd
tijdbijbijdiedieoude
oudeAbraAbraham
hamdoorbrengen,’
doorbrengen,’hoorde
hoordeikikmijn
mijnvader
vadervoor
voormijn
mijndeur
deurzeggen.
zeggen.
‘Ze
‘Zeheeft
heeftvriendjes
vriendjesvan
vanhaar
haareigen
eigenleeftijd
leeftijdnodig.’
nodig.’Maar
Maarikikhad
had
geen
geenvriendjes
vriendjesvan
vanmijn
mijneigen
eigenleeftijd.
leeftijd.EnEnikikkon
kongewoon
gewoonniet
niet
wegblijven.
wegblijven.
‘Het
‘Heteerste
eerstewat
watwewemoeten
moetenzien
zientetevinden,’
vinden,’zeizeiAbraham,
Abraham,‘is‘iseen
een
reden
redenom
omteteleven,’
leven,’enenhijhijkeek
keeknaar
naardedegekleurde
gekleurdepilletjes
pilletjesdiedieopop
zijn
zijnhandpalm
handpalmrondrolden
rondroldenenenslikte
sliktezezedaarna
daarnasnel
snelweg.
weg.Hij
Hijbebegon
gontetelachen.
lachen.
‘Oké,’
‘Oké,’zeizeiik,ik,enenikikbegon
begonook
ooktetelachen,
lachen,al alzou
zoudedepijn
pijnininmijn
mijn
buik
buikjaren
jarenlater
laterdoor
dooreen
eenpsycholoog
psycholoogworden
wordenbetiteld
betiteldalsalszenuzenuwen.
wen.
Daarna
Daarnasloeg
sloeghijhijhet
hetboek
boekopen
opendat
dathijhijaltijd
altijdbijbijzich
zichhad
hadenen
zei:
zei:‘Waarom
‘Waaromzou
zouje jediediemoeite
moeitedoen
doenalsalsje jegeen
geenreden
redenhebt?
hebt?Het
Het
bestaan
bestaanheeft
heefteen
eendoel
doelnodig,
nodig,om
omdedepijn
pijndiediehet
hetleven
levenbrengt
brengt
waardig
waardigtetekunnen
kunnendragen,
dragen,om
omons
onseen
eenreden
redentetegeven
gevenvolvoltete
houden.
houden.Die
Diebetekenis
betekenismoet
moetviaviaons
onshart,
hart,enenniet
nietviaviaons
onshoofd
hoofd
binnenkomen.
binnenkomen.We
Wemoeten
moetendedebetekenis
betekenisvan
vanons
onslijden
lijdenbegrijbegrijpen.’
pen.’
IkIkkeek
keeknaar
naarzijn
zijnoude
oudehanden,
handen,diedienet
netzozodroog
droogwaren
warenalsalsdede
bladzijden
bladzijdendiediehijhijomsloeg.
omsloeg.Hij
Hijkeek
keekniet
nietnaar
naarmij,
mij,maar
maarnaar
naarhet
het
plafond,
plafond,alsof
alsofzijn
zijnidealen
idealenal alopopweg
wegwaren
warennaar
naardedehemel.
hemel.IkIkwist
wist
niets
nietstetezeggen
zeggenenenvoelde
voeldememegeroepen
geroepenmijn
mijnmond
mondtetehouden,
houden,
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omdat
omdatikikgevangenzat
gevangenzatiningedachten
gedachtendiediemoeilijk
moeilijktetebegrijpen
begrijpenwawaren.
ren.Alleen
Alleenbegon
begonmijn
mijnbeen
beenineens
ineenstetejeuken;
jeuken;een
eenklein
kleinrandje
randje
psoriasis
psoriasisdat
datzijn
zijntoevlucht
toevluchthad
hadgezocht
gezochtonder
ondermijn
mijnsok
sokwerd
werd
warm
warmenendik,
dik,enenikikmoest
moestererheel
heelnodig
nodigaan
aankrabben,
krabben,eerst
eerstlanglangzaam,
zaam,maar
maardaarna
daarnamet
metzo’n
zo’nheftigheid
heftigheiddat
datalle
allemagie
magieuituitdedekakamer
merwerd
werdverdreven.
verdreven.
Meneer
MeneerGolan
Golanwierp
wierpmemeeen
eenverwarde
verwardeblik
bliktoe.
toe.
‘Waar
‘Waarwas
wasikikgebleven?’
gebleven?’vroeg
vroeghij.
hij.
Heel
Heeleven
evenaarzelde
aarzeldeik.ik.
‘Lijden,’
‘Lijden,’zeizeiikikzacht.
zacht.
‘Snap
‘Snapje?’
je?’zeizeiikiklater
laterdiedieavond,
avond,terwijl
terwijldedegasten
gastenvan
vanmijn
mijnouders
ouders
zwijgend
zwijgendrond
ronddedefondueset
fonduesetbijeengekropen
bijeengekropenzaten.
zaten.ErErviel
vieleen
een
stilte
stilteinindedekamer;
kamer;alleen
alleenhet
hetzachte
zachtegepruttel
gepruttelvan
vanhet
hetgruyèregruyèreemmentalermengsel
emmentalermengselenenhet
hetbijbehorende
bijbehorendevieze
viezeluchtje
luchtjebleven
bleven
hangen.
hangen.
‘Hij
‘Hijdiedieeen
eenwaaróm
waarómheeft
heeftom
omvoor
voorteteleven,
leven,kan
kanvrijwel
vrijwelelkelk
hóé
hóéverdragen,’
verdragen,’zeizeiikikplechtig.
plechtig.‘Dat
‘Datis isvan
vanNietzsche,’
Nietzsche,’voegde
voegdeikik
erernadrukkelijk
nadrukkelijkaan
aantoe.
toe.
‘Jij‘Jijhoort
hoortininbed
bedininplaats
plaatsvan
vanje jedruk
druktetemaken
makenover
overdededood,’
dood,’
zeizeimeneer
meneerHarris
Harrisvan
vannummer
nummer.
.Sinds
Sindszijn
zijnvrouw
vrouwhem
hemhet
het
jaar
jaarervoor
ervoorhad
hadverlaten,
verlaten,nanahaar
haarkorte
korteaffaff
aire
airemet
met(fl(fl
uisterfl
uisterfl
uisuister)
ter)‘een
‘eenandere
anderevrouw’,
vrouw’,was
washijhijinineen
eenslecht
slechthumeur.
humeur.
‘Ik‘Ikwilwilgraag
graagjoods
joodszijn,’
zijn,’verkondigde
verkondigdeik,ik,terwijl
terwijlmeneer
meneerHarHarrisriseen
eengroot
grootstuk
stukbrood
broodinindedeborrelende
borrelendekaas
kaasdoopte.
doopte.
‘Daar
‘Daarhebben
hebbenwewehet
hetmorgenochtend
morgenochtendwel
welover,’
over,’zeizeimijn
mijnva-vader,
der,terwijl
terwijlhijhijdedewijnglazen
wijnglazenbijschonk.
bijschonk.
Mijn
Mijnmoeder
moederging
gingnaast
naastmemeopopbed
bedliggen,
liggen,enenhaar
haarparfum
parfumdaaldaaldedeopopmijn
mijngezicht
gezichtneer
neeralsalseen
eenademtocht.
ademtocht.Haar
Haarwoorden
woordenroken
roken
naar
naarDubonnet
Dubonnetenencitroenlimonade.
citroenlimonade.
‘Jij‘Jijhebt
hebtgezegd
gezegddat
datikiklater
lateralles
alleskan
kanworden
wordenwat
watikikwil,’
wil,’zeizeiik.ik.
ZeZebegon
begonteteglimlachen
glimlachenenenzei:
zei:‘En
‘Endat
datis isook
ookzo.zo.Maar
Maarhet
hetis is
niet
nieteenvoudig
eenvoudigom
omjoods
joodsteteworden.’
worden.’
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‘Weet
‘Weetik,’ik,’zeizeiikikmistroostig.
mistroostig.‘Dan
‘Danmoet
moetikikeen
eennummer
nummerhebhebben.’
ben.’
Ineens
Ineensglimlachte
glimlachtezezeniet
nietmeer.
meer.
Het
Hetwas
waseen
eenprachtige
prachtigelentedag
lentedaggeweest
geweesttoen
toenikikhem
hemernaar
ernaar
vroeg.
vroeg.Het
Hetwas
wasmemenatuurlijk
natuurlijkwel
welal aleerder
eerderopgevallen,
opgevallen,want
wantzozo
zijn
zijnkinderen.
kinderen.We
Wewaren
wareninindedetuin,
tuin,hijhijrolde
roldezijn
zijnhemdsmouwen
hemdsmouwen
opopenendaar
daarwas
washet.
het.
‘Wat
‘Watis isdat?’
dat?’vroeg
vroegik,ik,naar
naarhet
hetnummer
nummerwijzend
wijzenddat
datopopdede
dunne,
dunne,doorschijnende
doorschijnendehuid
huidvan
vanzijn
zijnonderarm
onderarmstond.
stond.
‘Ooit
‘Ooitwas
wasdat
datmijn
mijnidentiteit,’
identiteit,’zeizeihij.
hij.‘Tijdens
‘Tijdensdedeoorlog.
oorlog.InIn
het
hetkamp.’
kamp.’
‘Wat
‘Watvoor
voorkamp?’
kamp?’vroeg
vroegik.ik.
‘Een
‘Eensoort
soortgevangenis,’
gevangenis,’zeizeihij.
hij.
‘Had
‘Hadu uiets
ietsverkeerds
verkeerdsgedaan?’
gedaan?’
‘Nee,
‘Nee,nee,’
nee,’zeizeihij.
hij.
‘Waarom
‘Waaromzatzatu udaar
daardan?’
dan?’vroeg
vroegik.ik.
‘Aha,’
‘Aha,’zeizeihij,
hij,enenhijhijstak
stakzijn
zijnwijsvinger
wijsvingervoor
voorzich
zichomhoog.
omhoog.
‘De
‘Degrote
grotevraag.
vraag.Waarom
Waaromzaten
zatenwewedaar?
daar?Zeg
Zegdat
datwel:
wel:waarom
waarom
zaten
zatenwewedaar?’
daar?’
IkIkkeek
keekhem
hemaan,
aan,ininafwachting
afwachtingvan
vaneen
eenantwoord,
antwoord,maar
maardat
dat
gafgafhijhijniet.
niet.Daarna
Daarnakeek
keekikikweer
weernaar
naarhet
hetnummer:
nummer:zeszescijfers
cijfersdiedie
scherp
scherpenendonker
donkerafstaken,
afstaken,alsof
alsofzezegisteren
gisterenwaren
warengeschreven.
geschreven.
‘Van
‘Vanzo’n
zo’nsoort
soortplek
plekkomt
komtmaar
maaréén
éénverhaal,’
verhaal,’zeizeiAbraham
Abraham
zacht.
zacht.‘Vol
‘Volgruwelen
gruwelenenenlijden.
lijden.Dat
Datis isniet
nietgeschikt
geschiktvoor
voorjonge
jonge
oren.’
oren.’
‘Maar
‘Maarikikwilwilhet
hetgraag
graagweten,’
weten,’zeizeiik.ik.‘Ik‘Ikwilwilgraag
graagdingen
dingenweweten
tenover
overgruwelen.
gruwelen.EnEnlijden.’
lijden.’
Meneer
MeneerGolan
Golandeed
deedzijn
zijnogen
ogendicht
dichtenenlegde
legdezijn
zijnhand
handopopdede
cijfers
cijfersopopzijn
zijnarm,
arm,alsof
alsofhet
hetdedecode
codewas
wasvan
vaneen
eenkluis
kluisdiediehijhij
zelden
zeldenopende.
opende.
‘Dan
‘Danzalzalikikhet
hetje jevertellen,’
vertellen,’zeizeihij.
hij.‘Kom
‘Kommaar
maardichtbij.
dichtbij.GaGa
hier
hierzitten.’
zitten.’
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Mijn
Mijnouders
ouderswaren
wareninindedetuin
tuinbezig
bezigeen
eenvogelhuisje
vogelhuisjetetebevestigen
bevestigen
aan
aaneen
eenstevige,
stevige,lage
lagetaktakvan
vandedeappelboom.
appelboom.IkIkluisterde
luisterdenaar
naarhun
hun
gelach,
gelach,dedegegilde
gegildebevelen,
bevelen,naar
naarhet
het‘hoger’,
‘hoger’,‘nee,
‘nee,lager’
lager’alsalszezehet
het
weer
weerniet
nieteens
eenskonden
kondenworden.
worden.Normaal
Normaalgesproken
gesprokenzou
zouikiksamen
samen
met
methen
henbuiten
buitenzijn
zijngeweest.
geweest.Ooit
Ooitwas
washet
heteen
eenklusje
klusjedat
datikikspanspannend
nendvond,
vond,zeker
zekermet
metdat
datmooie
mooieweer.
weer.Maar
Maarikikwas
wasdedelaatste
laatsteweweken
kenstiller
stillergeworden,
geworden,inindedegreep
greepvan
vaneen
eenintroversie
introversiediediemememet
met
mijn
mijnneus
neusinindedeboeken
boekendreef.
dreef.IkIklaglagopopdedebank
banktetelezen,
lezen,toen
toenmijn
mijn
broer
broerdededeur
deuropende
opendeenenonhandig
onhandigtegen
tegendededeurpost
deurpostleunde.
leunde.Hij
Hij
zag
zagererzorgelijk
zorgelijkuit;
uit;dat
datkon
konikikaltijd
altijdmerken,
merken,want
wantzijn
zijnzwijgen
zwijgenwas
was
flinterdun
flinterdunenensnakte
snakteernaar
ernaaropgeheven
opgeheventeteworden
wordendoor
doorgeluid.
geluid.
‘Wat
‘Watnou?’
nou?’vroeg
vroegik,ik,enenikikliet
lietmijn
mijnboek
boekzakken.
zakken.
‘Niets,’
‘Niets,’zeizeihij.
hij.
IkIkpakte
paktemijn
mijnboek
boekweer
weeropopenenmeteen
meteenzeizeihij:
hij:‘Ze
‘Zegaan
gaanmijn
mijn
pik
pikeraf
erafsnijden,
snijden,weet
weetje.je.OfOfininelkelkgeval
gevaleen
eenstuk.
stuk.Dat
Datheet
heetbebesnijdenis.
snijdenis.Daarom
Daaromben
benikikgisteren
gisterennaar
naarhet
hetziekenhuis
ziekenhuisgeweest.’
geweest.’
‘Welk
‘Welkstuk?’
stuk?’vroeg
vroegik.ik.
‘Het
‘Hetbovenste
bovenstetopje,’
topje,’zeizeihij.
hij.
‘Doet
‘Doetdat
datpijn?’
pijn?’
‘Vast
‘Vastwel.’
wel.’
‘Waarom
‘Waaromdoen
doenzezedat
datdan?’
dan?’
‘De
‘Dehuid
huidzitzittetestrak.’
strak.’
‘O,’
‘O,’zeizeiik,ik,enenikikkeek
keekererblijkbaar
blijkbaarnogal
nogalverward
verwardbij.
bij.
‘Moet
‘Moetje jehoren,’
horen,’zeizeihij,
hij,iets
ietstoeschietelijker.
toeschietelijker.‘Weet
‘Weetje jewel,
wel,diedie
blauwe
blauwecoltrui
coltruivan
vanje?je?Die
Dieteteklein
kleinis?’is?’
‘Ja.’
‘Ja.’
‘Weet
‘Weetje jenog
nogdat
datje jeprobeerde
probeerdeje jehoofd
hoofderdoor
erdoortetesteken
stekenenendat
dat
dat
datniet
nietlukte
lukteenendat
datje jehoofd
hoofdtoen
toenvastzat?’
vastzat?’
‘Ja.’
‘Ja.’
‘Nou,
‘Nou,je jehoofd
hoofdis isnet
netmijn
mijnpik.
pik.ZeZemoeten
moetendedehuid
huid– –dedecol,
col,
zeg
zegmaar
maar– –wegsnijden,
wegsnijden,zodat
zodatdedetop
topvrij
vrijis.’is.’
‘En
‘Enjijjijeen
eentrui
truimet
meteen
eenronde
rondehals
halshebt?’
hebt?’zeizeiik,ik,enenikikklonk
klonkal al
een
eenstuk
stukhelderder.
helderder.
‘Zoiets,’
‘Zoiets,’zeizeihij.
hij.
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Dagenlang
Dagenlanghobbelde
hobbeldehijhijvloekend
vloekendrond,
rond,friemelend
friemelendaan
aandedevoorvoorkant
kantvan
vanzijn
zijnbroek,
broek,net
netalsalsdedegestoorde
gestoordeman
mandiedieininhet
hetpark
park
woonde
woonde– –dedeman
manvan
vanwie
wiewewetetehoren
horenkregen
kregendat
datwewenooit
nooitbijbij
hem
heminindedebuurt
buurtmochten
mochtenkomen,
komen,wat
watwewetoch
tochaltijd
altijddeden.
deden.Hij
Hij
deinsde
deinsdeterug
terugvoor
voormijn
mijnvragen,
vragen,enenvoor
voormijn
mijnverzoek
verzoekom
omeen
een
kijkje,
kijkje,maar
maaropopeen
eenavond
avondeen
eendag
dagofoftien
tienlater,
later,toen
toendedezwelling
zwelling
was
wasafgenomen
afgenomenenenweweininmijn
mijnslaapkamer
slaapkameraan
aanhet
hetspelen
spelenwaren,
waren,
vroeg
vroegikikhoe
hoehet
heterernunumee
meestond.
stond.
‘Ben
‘Benje jeerertevreden
tevredenmee?’
mee?’vroeg
vroegik,ik,terwijl
terwijlikikdederest
restvan
vanmijn
mijn
cakeje
cakejesoldaat
soldaatmaakte.
maakte.
‘Volgens
‘Volgensmij
mijwel,’
wel,’zeizeihij,
hij,met
meteen
eenpoging
pogingeen
eenglimlach
glimlachteteononderdrukken.
derdrukken.‘Nu
‘Nuziezieikikerernet
netzozouituitalsalsHoward.
Howard.IkIkheb
hebeen
eenjoodjoodsesepiemel.’
piemel.’
‘Net
‘Netalsalsdedepiemel
piemelvan
vanmeneer
meneerGolan,’
Golan,’zeizeiik,ik,terwijl
terwijlikikmeme
achterover
achteroverliet
lietzakken
zakkenopopmijn
mijnkussen,
kussen,zonder
zonderdedestilte
stilteopoptetemermerken
kendiedieineens
ineensover
overdedekamer
kamerwas
wasneergedaald.
neergedaald.
‘Hoe
‘Hoeweet
weetjijjijdat?’
dat?’
Een
Eenbleke
blekeglans
glanstrok
trokover
overzijn
zijngezicht.
gezicht.IkIkhoorde
hoordehem
hemslikken.
slikken.
IkIkging
gingovereind
overeindzitten.
zitten.Stilte.
Stilte.Het
Hetvage
vagegeluid
geluidvan
vaneen
eenblaff
blaff
ende
ende
hond
hondbuiten.
buiten.
Stilte.
Stilte.
‘Hoe
‘Hoeweet
weetjijjijdat?’
dat?’vroeg
vroeghijhijnog
nogeens.
eens.‘Vertel
‘Vertelop.’
op.’
Mijn
Mijnhoofd
hoofdbonsde.
bonsde.IkIkbegon
begontetebeven.
beven.
‘Je‘Jemag
maghet
hetaan
aanniemand
niemandvertellen,’
vertellen,’zeizeiik.ik.
Hij
Hijstommelde
stommeldemijn
mijnkamer
kameruituitenennam
namdedelast
lastmet
metzich
zichmee
meeterterwijl
wijlhijhijeigenlijk
eigenlijkveel
veeltetejong
jongwas
wasom
omdiedietetedragen.
dragen.Maar
Maartoch
toch
nam
namhijhijdedelast
lastmee,
mee,enenhijhijvertelde
verteldehet
hetaan
aanniemand,
niemand,zoals
zoalshijhij
had
hadbeloofd.
beloofd.IkIkzou
zouerernooit
nooitachter
achterkomen
komenwat
waterergebeurde
gebeurdenadat
nadat
hijhijdiedieavond
avondmijn
mijnkamer
kamerhad
hadverlaten,
verlaten,ook
ooklater
laterniet,
niet,want
wanthijhij
wilde
wildehet
hetmemeniet
nietvertellen.
vertellen.IkIkzag
zagmeneer
meneerGolan
Golanalleen
alleennooit
nooit
meer
meerterug.
terug.Niet
Nietlevend,
levend,ininelkelkgeval.
geval.
Hij
Hijtrof
trofmemeonder
onderdededekens
dekensaan,
aan,waar
waarikikmijn
mijnnerveuze,
nerveuze,weeë
weeë
stank
stanklaglagininteteademen.
ademen.IkIkwas
wasgevallen,
gevallen,inindedewar,
war,enenikikfluisterfluister
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