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INLEIDING

Wanneer een buitenstaander - iemand anders dan de auteur(s) - een inleid-
ing bij een literair werk schrijft, verhoogt dat haast altijd haar status. Als een
gevestigde naam de moeite neemt om een relatief onbekend werk aan te
prijzen, zou dat voor het boek moeten spreken. Net zoals een historisch
motto het altijd goed doet: indirect en onbeschaamd wordt het werk gerela-
teerd aan een grote voorganger. Kijk maar:

The truth is rarely told, and never simple - Oscar Wilde (1895)

of deze:

It's a trade-off; more brains or more penis. You can't have everything - J.
Phillipe Rushton (1994)

(zoals u ziet is de keuze van motto cruciaal voor de verdere interpretatie van
het werk)

Mijn rol als inleider is echter anders. Ik zie mij geconfronteerd met de situ-
atie waarin ik de inleiding van de eerste gezamenlijke publicatie van een lit-
erair genootschap schrijf, waar ik nota bene tot voorkort zelf lid van was.
Wekelijks kwamen we bij elkaar, rookten, dronken, en bespraken elkaars
hersenspinsels. Ik denk er met plezier aan terug. Dit maakt mijn rol als
inleider natuurlijk enigszins dubieus. Ben ik geroyeerd en als troostprijs
afgescheept met het aankondigen van de sterren? Heb ik mijzelf opgedron-
gen, om de komende jaren op feestjes te kunnen verkondigen dat ik "ze"
nog gekend heb voor ze doorbraken? 

Hoe het ook zij, Gootlanding ligt nu voor u, en u zult het met mij als inlei-
der moeten doen. Voel u niet verplicht vanaf hier verder te lezen, ik heb
mijn claim to fame nu toch al binnen. Bovendien: u hoeft deze bundel ook
niet van voor tot achter de lezen. Sla het gerust ergens in het midden open,
en lees een kort verhaal of een gedicht wanneer u dat zint. Gedichten en
verhalen die ik na hun eerste versie heb zien groeien, na avonden vol harde
maar eerlijke kritiek. Eén onderscheiden stuk, en zelfs het eerste verhaal
dat op de allereerste bijeenkomst besproken is. 



U zult al lezend de stijl van de afzonderlijke auteurs snel gaan herkennen,
en misschien wel een voorkeur voor één van hen ontwikkelen. Doet u dat.
Of misschien treffende en onverwachte overeenkomsten tegen komen.
Doet u ook dat. U mag stijlfiguren ziften, intertekstuele allusies uitpluizen,
binnen stromingen plaatsen, reppen over een nieuw brutaal geluid, neo-beat
of - angry young men. Doet u dat allemaal vooral. Als u er de Mugwumps
maar niet mee lastig valt.

Jasper Sluijs
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MIJ N MOND

Mijn mond is als een stuk woestijn
een lap droog leer
waarvan ik weet dat het er stinkt.

Het is er overdag ondragelijk warm
en ’s nachts vriest het er.
Dat komt doordat ik met mijn mond open slaap.

Hoe verkwikkend voor de grond in mijn mond
wanneer ’s nachts slijm slibbert.
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I JSBREKER

Mijn Nokia heeft een klote ringtone. Ik wil van die vette shit, niet dit. Piep
piep-piep. 
En het trilalarm gaat van de “grrrrrr…. grrrrr….grrrrrrrr.” Net een poesje, ze
gaat kopjes geven, wedden? Ik neem op.
“Ja hallo, dit is Bas.”, zeg ik. Ik zeg: “Ja hallo, dit is Bas.” 
Het is Melle. Ik krijg acute keelpijn en moet even rustig slikken
“Hé Melle” Mijn stem klinkt te hoog. Lager praten Bas Tammenga, ben jij
nou een vent?
Of-ie langs kan komen. Mijn stem duikelt een half octaaf en maar natuurlijk
geen probleem of hoe laat uhuh oké ja, ja heb al gegeten uhuh nee maakt niet
uit tot zo ja half uurtje. 
Tuut tuut tuut.

Diep in de poep. Dik diep in de poep, Melle op bezoek. Ik duizel en moet
even zitten. Het raam is open. Het is avond en ik kijk even door het open
raam. Melle komt zo. Hij gaat me patsen, of schelden. Eén van de twee zeker.
Melle is een gast waar je geen ruzie mee moet hebben. Maar iemand moet
het door hebben geluld. Dat heb ik weer. Brede bonk, die Melle. Geen fit-
ness god. Maar een vettige spierbundel, een bepanserde tank. 

Ik moet echt even aan iets anders denken dan aan Melle die met een rotgang
deze kant op fietst. Ik pak nog een biertje uit de koelkast. Kut, leeg.
Misschien ligt er in de koelkast op de gang nog wat? Ook niet. Ik heb geen
geld. Geef mijn geld uit aan goedkope blikken Hollandia die ik dan opdrink
met de jongens  als we samen kankeren op alles wat ons voor de lippen komt.
De studie, geile eerstejaars hoeren, de prijs van bier in de kroeg. Beneden op
straat hebben een paar pampers wat ruzie. Ik draai de knop van mijn stereo
wat hoger. Er is een lekker nummer op de radio. Een echte zomerhit. “I
don’t like reggae” Ik ben zenuwachtig. Melle is langzaam. Melle is nooit lang-
zaam. Hij weet het al. Nee hè? Ik weet zeker dat hij het al weet. Fuck. Niet
aan denken. 
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Waarom is er nou geen bier? Ik zit met mijn knieën op mijn bank. Mijn
oude, vertrouwde stinkbank. Een huis zonder bier, van de gekken. Ik spuug
omlaag. Melle zal me waarschijnlijk in één keer flink hard slaan. Meppen.
Mijn tanden die op elkaar klappen en pijn die razendsnel vanuit mijn zenuw-
banen zich op supersonische loco-motiefjes naar mijn zenuwcentra snelt.
Hakke hakke motherfuckin’puf puf pijn. Mijn overhemd plakt nat aan mijn
rug. Het is warm geweest vandaag. 
Ik hou het wachten niet meer. 
Ik word gek. 
Op de tv is ook niks. MTV, Paris Hilton. Watskeburt. 
Oh dat is vet. 
Ik blijf kijken. 
Vergeet dat ik zenuwachtig ben. 
Ik ben vieze Freddie. 
Voor eventjes. 
Alsof je dat niet wist. 

De bel gaat. 
Ik ben weer Bas. 
Blechje Bas. 
Mijn vrienden noemen me Blechje Bas door mijn één meter vijf en zestig je
weet wel, van ‘der Blechtrommel’ van Gunter Grass. 
Nou, zometeen wordt het Dooie Blechje Bas. Hier komt Melle. 
“Ja?” Zeg ik in de hoorn.
“Melle” 
De haartjes in mijn nek staan overeind. Koel blijven. 
IJskoud. 
“Eej, fratser! Kom erin!” Een zachte zoemtoon weerklinkt van beneden als ik
de deur van het slot haal. 
Ik loop terug naar mijn kamer en ga nonchalant, maar toch zo breed moge-
lijk op mijn bank zitten. Hij zal me niet eentje-tweetje-drietje klein krijgen.  
Gestommel op de trap. 
Het gekraak kraak kraak van de overloop. 
“Heu” Zegt Melle. 
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Melle ‘De Dikke’ Hoekema. Lekker ben ik daarmee. 
“Hé Hoekema” Ik ben op zijn minst net zo onderkoeld als hij. Wat heet, ik
heb het koud, alsof ik een elleboog in mijn maag heb gehad.
“Wat kijk je?”, zegt Melle.
“Wat nou, wat kijk je?” Denk cool. Raketje.
“Nou gewoon, ben je ziek?”
“Nee.”
Hij klinkt rustig, speelt het als een ijsbreker. Geen speld tussen te krijgen.
Zweet staat me op mijn voorhoofd. 
“Mooi. Heb je bier?”, zegt hij. Spock zelf had het niet beter gedaan. 
“Nee.”
“Ben je toch ziek?”
“Godverdomme nee. Dat zeg ik toch net?” Ik laat nou ook niet met me spe-
len door die dikke kloothommel, ik ben zijn moeder niet. Hij gaat maar
ergens anders de gesjeesde bal uithangen, de lul.
“Lange tenen vandaag, Tammenga?” Zeker dat hij het weet. Zeker de zeker
weten. Ik friemel met een pluisje dat ik van de bank heb gepakt tussen mijn
vingers. Ik heb natte handen, niet eens klam, nee nat. Ik moet me verman-
nen. Waarom zegt hij er niks van? Interesseert het hem niks? 
“Flikker toch op, knor. Het was gewoon op.”
“Jaja…”, Melle krabt.
Hij blijft honderd graden te koel. Ik trek dit niet, echt niet. 
Zijn spelletje begint me echt mijn neus uit te komen, gezeik. Het is overdui-
delijk dat hij het weet. Zit daar met zijn lompe reet op mijn stoel glazig voor
zich uit te staren. Normaal hebben we samen altijd een mooie lullepot. Maar
niet nu hij dit weet. Zijn polo hangt gekreukt over zijn vette pens. De pens
van Dikke Melle. Het komt tot vechten straks, ik weet het zeker. Ik ben min-
der bang dat ik dacht. Ik kan er ook niks meer aan doen. Que sera sera, wee-
tje? Maar laat het godverdomme even opschieten. 

“Hoe is het?” Ik daag hem uit.
“Oh, boh. Ze gangetje hè?” De sluwe ouwe kater. Ik moet er naar vragen. Ik
zie het aan zijn ogen. Ze staan vandaag te clever voor De Dikke.  De Dikke
kijkt nooit slim om zich heen, hij denkt alleen maar aan eten. Maar vanavond
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tuurt hij om zich heen als een verdomde Sherlock. 
“Danielle ook goed?”
“Uhuh” 
IJsblok. 
Poolvos. 
Bartlehiem.
Winterstop. 
Kerststal.

“Zeik niet man, ik heb haar geneukt!” 
Zo. Het is eruit.

Ik trek het niet meer. Het is eruit. De seks was niet eens goed, ik had teveel
gezopen en kreeg hem niet eens fatsoenlijk stijf, maar zo half. Maar ik heb
het wijf van De Dikke geneukt. Ze keek me geil aan toen ze mijn pik in haar
mond had, een beetje dommig ook. Daar hou ik wel van. 

Zo, het is eruit, nu komt het er opaan. Ik klem mijn kaken op elkaar en leg
het puntje van mijn tong tegen de achterkant van mijn voortanden. Dan komt
hij ook maar met zijn papvuisten, net alsof hij een fucking heilige is.  Iedereen
weet van hem en Femme de vleesboom. Hij trekt zijn spieren samen en ont-
spant en trekt weer samen en ontspant. Ik ben voorzienig in mijn pijn leiden.
Ik voel nu al een irritant geklop boven mijn oog, dat zal er morgen mooi
blauw uit zien. Over overmorgen, of de dag erna. Als  ik weer bij bewustzijn
ben in ieder geval. Spannen en ontspannen. De stoommachine treedt in wer-
king. Briesende stoom uit zijn neusgaten. Zijn schouders schokken als mach-
tige bergen en met het geluid van donder stampen zijn zware schoenen op
mijn houten vloer. Dit was het dan. Klotezooi. En dat voor zo’n lelijk wijf.
Heb je weer. De dikke ademt in. Hij springt zo over de tafel om me in elkaar
te trimmen. Komt ie dan hè? De Dikke ademt diep in en een dikke snotlaag
breekt op zijn bovenlip uiteen. 

Ik geloof mijn ogen niet. 
Hij zit gewoon te janken. Huilen, brullen, wenen, miepen, wenen, schreien
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weet ik wat. De Dikke zit te huilen. Dat meen je niet!  De vieze softe nicht.
Zit ie te janken als een wijf. Grote dikke Melle zit te janken omdat Blechje de
Blechtrommel in zijn Danielle heeft gedipt. Wat een fucking homo. Stom
stuk stinkende vleesberg, natte hippodarm. God zie hem daar nou zitten. Op
mijn bank. Te janken onder het open raam. Iedereen buiten kan hem horen.
Echt geen zelfrespect die man. Nou ja, een man mag niet huilen. Jochie dan.
Het dikke jochie zit op de bank van Blechje te huilen. 100% stuk flikker. 

“Eruit!” Schreeuw ik.
Weer alleen gejank. Fuck man, ecce de eenentwintigste eeuwse homo. Wat
een natte scheet. De grootste jongen van het schoolplein, de bully zit hier op
mijn bank om zijn zeug te huilen. 
“Moven Hoekstra! Ga maar ergens ander zitten blèren!” Ik geniet, maar het
is echt geen gezicht om zo’n lelijke vent te zien huilen. 
“Wa-ha-haroooom” Krijgt de vetklep er met veel moeite uit.
Heb ik hierom zo in spanning gezeten en de hele tijd zijn telefoontje
gevreesd? Godverdomme. Wat een gelul voor dit stuk vreten, deze puntzak.
Ik loop naar de gang en pak uit mijn tas de hockeystick stevig in twee knuis-
ten. Gelukkig. De dikke zit nog op de bank te janken. En nou moet-ie echt
mijn huis uit. Het is mooi geweest met dat gezeur.
“Ik waarschuw je niet nog een keer Dikke!” Ik voel macht en kijk naar de
spieren op mijn eigen armen. Spieren, geen dikke papzakken zoals bij die
klaagvrouw op de bank. Spieren. 
“Ik wil dat je optyft.” En ik zwaai vervaarlijk de stick boven mijn hoofd. Geen
idee of ik er echt wat mee uit kan halen. Ik begin te zweten en mijn adem is
oppervlakkig. 

“Zie de deze? Die krijg je op je ponem als je nou niet gauw je kuttenkop naar
buiten takelt!”
Er is geen beweging in de Hindenberg te krijgen. Dus ik geef hem en waar-
schuwingstick op zij arm. Hij schreeuwt als een vivisectie diertje, een kaalge-
schoren aapje. Ik sla weer, harder, op zijn bovenarm. Die zal hij wel gevoeld
hebben want hij legt zijn hand erop. Hij wiegt wat en kwijlt.
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“Hou oh-op”
Hij schreeuwt niet, hij vraagt het niet eens. Hij zegt het gewoon: hou oh hop.
Als of ik een caissière ben. Ik begin me kwaad te maken. Ik zwaai met de
stick boven mijn hoofd en laat hem op zijn schouder neerkomen. Er klinkt
een droge tik. Ik zie wat pijn in zijn ogen en een ogenblik ben ik bang. Bang
als Blechje. Kut. Het blijft de Dikke, wat haal ik uit tegen 120 kilo dikke?.
Maar nee, meer gehuil en gekwijl op mijn bed want hij is opgestaan en schui-
felt als een blind schaap naar de deur. Weer een klap land op zijn massieve
rug. En hij beland op de gang. Ik trap hem na en hij valt bijna van de trap, de
sukkel. Ik doe mijn deur dicht. Hij bekijkt het maar. De sleutel klinkt zacht
in het slot. Nog wat verbaasd ga ik op de sprei zitten van mijn bed. Ik moet
lachten. Niet aan morgen denken, morgen barst de hel los. Morgen
zorgen.,nu niet. Nu even de ogen uit mijn kop lachen om die huilende vet-
zak. Ik kan niet meer stoppen en snak naar adem van plezier. Hahahaha! Ik
sla een koffiekop van de tafel met mijn arm. Even later hoor ik De Dikke
voor mijn raam fietsen. Hij huilt nog steeds.
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V .

Binnen in mijn hersenpan,
Voel ik gedachtespinsels krabben.
Nagels schuren schoon tot bot,
Ik voel mijn voorhoofd scheuren,
Hoe ze ’t openbreken als een eierschaal
Om volkoren naar buiten te glippen

Mij te confronteren met ons
En jou, zodat ik nooit vergeet
Dat jij als hoofdpijn op mijn
Kussen ligt.
Jouw borstjes zijn als bordkarton
Ik kus jou nooit als ik geen seks wil.

Vannacht zijn jouw lippen gebarsten,
Maar bijten alsof het niet anders was.

Als ik naast jou lig,
Denk ik aan al de liefde die we nu gaan maken.
De seconden tegen je aan, de dagen daarvoor 
En de minuten erna spiegelen 
in zweetdruppels van jouw voorhoofd

Als ik daar lig denk ik aan
Een uur later
Als ik met mijn hoofd
Steunend op mijn handen
Op de rand van jouw bed zit.
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EMBALLAGE

“Vannacht heeft Hans aan mij gezeten, terwijl hij dacht dat ik sliep.”
Mevrouw Stokvis, rode Mercedces Cabrio. Ze denken dat ze hier ongehoord
kunnen praten. “Hendrik heeft Mara betrapt met een spuit op haar kamer.”
Mevrouw Standwal, donkergroene Saab. 

In hun bontjassen en veel te veel gelaagde kleding komen ze de supermarkt
binnen. Strakgetrokken gezichten glimlachen naar elkaar vanaf een afstand.
Slappe handjes met teveel ringen zwaaien naar elkaar.

Eerst was ik spiegelaar. In de winkel zelf dus. Alles rechtzetten. Alles perfect
op een rijtje, met het etiket naar voren. Of ik dingen voor ze wil zoeken. Of
we geen blauwe schimmelkaas hadden of wijn uit Namibië. Daarom zit ik nu
hier. Omdat ze nooit iets op de juiste plek terug zetten. Met opzet. En omdat
ik daar ooit iets over zei. Daarom zit ik nu hier.

De emballagehoek ligt helemaal achterin de winkel, in een inham. Ze weten
niet dat ik hier zit. Ze zien alleen een automaat. “Karel is bang dat ze ontdek-
ken dat hij gefraudeerd heeft met het Project Oppemersloot.” Veenstra,
meneer is makelaar, zwarte MG. 

“We zijn bij die parenclub geweest.” Mevrouw Stokvis weer. Hans heeft ook
een verstopte camera in de douche, en een dochter van zestien. Ik pak de
flessen van de band, zet ze in de kratten. “We zijn bang dat...” Als de krat-
band vol is begint de automaat te piepen. De gesprekken staken. De volle
kratten moeten in een rolwagen. De rolwagen wordt door Mark opgehaald.
Behalve op Vrijdag, dan is Mark er niet. “Karel heeft een paar van die man-
netjes ingeschakeld. Die ambtenaar, Kruisberg, zal z’n mond wel houden.”
Door het gat van de flessenband kan ik hun gezichten en overdadige kleren
zien, de vrouwen die hier hun zonden aan elkaar opbiechten en beloven het
niet verder te vertellen.
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Mijn hok kijkt uit op de parkeerplaats. Spiegelglas. Dit hok is niet netjes.
Mogen ze niet zien. Op de tafel onder het raam ligt mijn notitieblokje. Ik
noteer de schandalen, noteer de namen en de auto’s. 

Na mijn werk wacht Freek op me. Freek is dakloos en speelt gitaar. De win-
kelende dames mochten Freek en zijn muziek niet. Elke dag zat hij tussen de
blinkende auto’s, zonder een cent in de gitaarhoes die voor hem lag. Sinds
kort geef ik mijn aantekeningen aan Freek. Freek heeft nu een
Nederlandstalig repertoire, dat hij aanpast aan de vrouwen die langs hem
lopen. Freek heeft elke avond een gitaartas vol met geld. 
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ZEEMANSGRAF

Hij staat op de voorsteven en staart voor zich uit. Het is een zware nacht, - het
drukt - bewolkt en sterrenloos. Ze zijn niet zo lang geleden aangemeerd en
iedereen is al aan land gegaan, behalve hij. Hij staat op het voorsteven, met
één voet op de dievendeur en realiseert zich dat het vijftien jaar geleden is.
Vijftien jaar geleden dat hij hier voor het laatst geweest is. Hij had altijd de
koers en het onderwerp kunnen vermijden. Maar deze nacht zou er storm
komen, de nacht ademt het uit. Om die door te komen moeten ze aange-
meerd blijven, uitgerekend in deze haven. De wind waait hard en het zal niet
lang meer duren voor het los barst. Ver kan hij niet voor zich uit kijken, het
is te donker. Maar als hij diep inademt herkent hij de geur van het water, het
ruikt naar huis. De mannen wilden zo snel mogelijk van het schip af, ze heb-
ben al lang op zee gezeten. Ze hebben een verzetje nodig en zijn op zoek naar
wijn en kutten, iets om de storm uit hun hoofd te krijgen. Zijn tweede man,
Bart Bellamy had hem mee gevraagd. Subtiel had hij geweigerd en gezegd dat
hij het hier niet vertrouwde. Bellamy moest hard lachen en sloeg hem op z’n
rug en zei, “ik vertrouw het hier ook niet, ik heb verhalen over deze regio
gehoord en er schijnen piraten te zitten”. De man lachte mee maar zei dat hij
toch de wacht zou nemen. Bellamy vond het al goed en zei dat, mocht hij nog
van gedachten veranderen, ze te vinden zouden zijn in de eerste bar in de
haven. De man kwam makkelijk van hem af. De wind begint langzaam aan te
zetten en de zoute wind brandt z’n ogen. Noodgedwongen deze haven, zegt
hij tegen zichzelf. 

Op het schip is het helemaal donker, alle lampen uit en in de verte ziet hij
lichtjes dansen in de wind. In deze stad kan je goed neuken de mannen zul-
len zich vast vermaken. Er wordt feest gevierd in de stad. Het is vandaag vrij-
dag en net als vroeger zal het vandaag ook weer marktdag geweest zijn.
Marktdag betekent veel feest in de bars, veel drank. De wind neemt vlagen
muziek mee om het te bewijzen. Marktdag betekent marktlieden en boeren,
uit alle omstreken naar de stad gekropen. Boeren en matrozen zijn een slech-
te combinatie, er is geen twijfel dat het uitloopt op vechten. Hij gaat zitten en
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leunt tegen de reling, pakt alvast zijn pistool om ‘m op te poetsen. De dood
moet altijd mooi zijn. Hij wrijft tot de loop mooi goud glimt en maakt het pis-
tool schietklaar. Het was precies vijftien jaar geleden dat hij dit pistool
gebruikte in deze stad. Flitsen van toen schieten door zijn hoofd en het
gezicht van zijn vrouw tijdens die laatste twee seconden staat weer voor zijn
ogen. De storm staat op het punt los te barsten en de eerste bliksemschich-
ten worden door de lucht gegooid. Dan staat hij op om voor de laatste keer
de zeilen, de touwen en het roer te controleren. De wind maakt hem onrus-
tig en zegt dat hij naar land moet gaan. De wind trekt aan zijn haar en aan zijn
jas en lokt hem met bekende geuren. Hij moet weten wat er nog over is. Hij
pakt de laatste roeiboot.

Het is donker in de haven. De eerste stappen in de stad doen hem rillen.
Maar het is maar voor een seconde, dan raapt hij zichzelf bijeen en loopt
door. De contouren van de kerktoren en het havenkantoor zien er bekend
uit en hij loopt het grote plein op. De kraampjes van die morgen zijn nog niet
afgebroken en hij balanceert door het afval en de penetrante vislucht. Dan
slaat de bliksem in - een luide knal. Opeens staren meer dan twintig huilen-
de monden hem aan, wit verlicht  gapen ze hem tegemoet, schreeuwen hem
de stad uit. Meer dan twintig jankende kelen die hem al die vijftien jaar opge-
wacht hebben. Eén seconde later zijn het weer twintig marktkraampjes en
heeft de nacht de haven weer overgenomen. Alleen een harde donder blijft
over en galmt na. In de verte ziet hij de bar, het is de enige plek waar nog licht
vandaan komt. Hij sluipt dichterbij en hoe meer hij nadert, hoe harder de
muziek wordt en het lachen en het schreeuwen. Boven alles uit hoort hij zijn
mannen joelen en brallen. Hij kruipt naar het raam en komt omhoog om
naar binnen te kijken. De storm is nu los gebarsten, dikke harde druppels
storten naar beneden in zijn ogen en vertroebelen zijn zicht.

De wind jankt en de bliksem valt overal in de haven neer. Maar binnen zijn
ze aan het dansen. De warmte wasemt op de ramen, maar hij kan nog net
naar binnen kijken. Zijn mannen dansen met vrouwen in hun arm en flessen
wijn in de hand. In het midden staat, een kop groter dan alle andere, Bart
Bellamy. Hij is al vier jaar van huis en vrouw en kind, maar lacht het hardst
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en heeft de fles en één van de vrouwen het stevigste vast. Ze loeien zeemans-
liederen en worden begeleid door een jongen op het accordeon. Het is de
oude kroeg waar niks veranderd is, al die tijd. Met nog steeds dezelfde krak-
kemikkige stoelen en de tafels waar een stukje papier onder moest tegen het
wankelen. Zelfs de barvrouw is zoals hij zich kan herinneren. De accordeo-
nist is drieëntwintig en hij is groot geworden. De jongen zijn haar is nog steeds
goud maar langer dan toen. De matrozen zingen van de zoete verliezen, het
schuim van het zoute water, de wind en hun liefjes. Ze zijn dronken. De jon-
gen zingt en speelt. De man achter het raam bijt op z’n wang tot het bloedt
en tot de tranen uit z’n ogen blijven. Het is de jongen, hij ziet er gelukkig uit,
een jong meisje dartelt om hem heen en ze lachen naar elkaar. Zijn jongen is
gelukkig, het meisje heeft een buik die bol naar voren steekt. Dan stopt de
jongen met spelen en als twee nachtvlinders dansen ze om elkaar heen en
bewegen op de het tikken van de regen en de muziek in hun hoofd.

Dan beginen de matrozen te schreeuwen naar de jongen en eisen muziek. De
man achter het raam hoort hoe ze steeds luidruchtiger worden en ziet hoe ze
wild om zich heen gaan dansen. Bellamy draait om het meisje heen alsof hij
wil laten zien hoe hij wil dansen. Dan grijpt hij haar plotseling vast. De jon-
gen springt naar voren en schreeuwt. Bellamy slaat hem in het gezicht en
schopt hem tegen de bar aan. De jongen blijft ineengebogen liggen, de man-
nen barsten in lachen uit en gooien hun bierpullen over hem leeg. De jongen
zoekt iets in zijn zak. Bellamy staat tegen het meisje aan, aait over haar buik,
trekt aan haar jurk en praat dronkemanspraat in haar oor. De man staat
gehurkt voor het raam en een steek gaat door zijn hart als zijn zoon een pis-
tool pakt. Net z’n vader. De matrozen zien het wapen ook en trekken hun
messen.

De man achter het raam wil roepen dat hij trots op hem is, maar zijn hand
gaat, zonder dat hij het merkt, naar de holster aan zijn riem. Krampachtig
grijpt hij het schone, nieuw gepoetste, goud glimmende pistool vast. Hij knijpt
tot zijn knokkels wit zien. Achter het raam kijkt hij naar de twee mannen, de
man met vrouw en kindje thuis, al zoveel jaar van huis en een vrouwengraai-
er. 
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Van het gajes, Bellamy, trouwe tweede man, van het schorem uit het schuim
van de zee, geen gevoel van eer. Tegenover hem de jongen met het gouden
blonde haar. De jongen zonder moeder en al zo lang zonder vader, niemand
zou hem missen. Zijn jongen met zijn schoondochter. Zijn jongen. Dan
breekt het glas aan stukken en valt over hem heen. Hij volgt de kogel met zijn
ogen, zijn handen knijpen het pistool fijn en glasgruis steekt zijn ogen. De
kogel boort zich in het hoofd met de lange gouden haren en de man mom-
pelt trillend. De dood moet altijd mooi zijn. 
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PLA S-TIQUE!

krijtstreep - en huisje
boompje beesje,
daarom ontsnap ik
soms naar jou.

dus schud maar met je billen,
sletje in je plastic pak.

als ik je na
een dag of wat
weer op je wangen sla,
en sla en sla en sla
terwijl jij angstig
aan me hebt gedacht
lach ik je uit

stoute, stoute tamagotchi
en lik ruw
over je display.
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PLAYBOY

Ze droeg een bloemenjurk en slippers
of een wollen trui met een rieten hoed.
Haar blonde haar maakte die spijkerbroek
nog blauwer,
een witte longsleeve 
die losjes over haar billen hing
met ‘playboy’ er op.

Ik keek haar verlekkerd na,
alsof ze uitklapbaar was,
alsof ze glansde,
maar het was te druk.

Toen ik weer keek was ze weg.

In mij liep ze nog verder,
alsof ze zweefde,
alsof ze nooit haast zou hebben,
alsof ze elk moment zou gaan dansen,
alsof de wereld van haar was,
maar zij niet van de wereld.

Ze liep 
misschien

zoals ze nooit zal lopen.
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IV .

Wachten op het meisje van morgen
Dat al sinds lang geleden
Als een foto in mijn hoofd zat

Of wacht ik op
De vrouw van gisteren
Die ik nog kende
Van toen ze klein was
Toen ik haar foto in mijn hoofd zag
Waar precies op stond hoe ze was
Maar die ik vandaag
Als geen ander niet meer ken

Meisje van vandaag
Liefste lieveling
Jouw tong is als een natte spons
Om mijn hoofd weer schoon te vegen
Meisje van vandaag
Tenminste jij bent nog een minner

Jouw ogen zijn fragmentopnames
Van morgen, van vandaag en gisteren
Een heel gezicht van
Duizend foto’s opgebouwd
Samen smeltend één geheel
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FIETS

hoe moedig je ook 
onstuimig als een watervogel 
gebroken vleugel
door het water slaat 

het zwarte water
dik als asfalt 
in onafgebroken schittering

je benen 
zijn een zwanenmeer 
in linnen rimpeling 

op een 
grote mensenfiets

18
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MIJ N MOJO P IN

Ritmisch vallen de voetstappen op de klinkers. De muren en etalageruiten
kaatsen ze terug. Met twintig man rennen we door de stad. We breken alles
af wat gebroken kan worden. Alles wat ons niet overleeft, is niet de moeite
waard. Twintig man die door de stad rennen, ik bevind me ergens tussen kop
en staart. 

Als je lang genoeg de taal van de posters en uithangborden niet spreekt, wordt
het tijd om terug te schreeuwen.

Wat niet gebroken kan, wordt omver gegooid. Prullenbakken die resten fast-
food uitkotsen. Reclameborden die van opruiming en stuntprijzen schreeu-
wen. Ze volgen ons in een spoor van vernieling. De smalle winkelstraatjes,
met aan weerszijden grote uithangborden die elkaar bijna raken. Bogen van
namen en producten schieten over ons heen. H&M, Toko Bob, Super de
Boer, Dixons. Achter iemand door spring ik zijdelings tegen een muur op en
sla met mijn vuist op een lichtbak. Ik voel hoe het glas in mijn hand snijdt.
Een jongen, vlak achter mij, bukt zich voor vallende scherven. Ik kan nog
even het wit van mijn knokkels zien, voordat het bloed zich in de wonden op
mijn hand verzamelt. Mijn handen branden en ik schud ze heen en weer.
Druppeltjes bloed vallen op de klinkers.  Alles wat gebroken kan, gaat weg.
Laat de stad zichzelf lezen. Als wij klaar zijn, mag iedereen zich bekijken in
de resten.

Als je te lang op een teken hebt gewacht, wordt het tijd om zelf een profeet
te worden.

De mensen links en rechts van ons, kijken ons aan. Sommigen kijken angstig.
Alsof we elk moment iemand kunnen gaan slaan, en dat sluit ik niet uit. We
breken alles af wat niet de moeite waard is om bewaard te blijven. Voor ons
lopen de mensen naar de kant toe. 
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Mozes had de rode zee, wij het winkelend publiek. Achter ons blijven men-
sen kijken, volgen waar we naartoe gaan.Ze pakken hun telefoon of lopen
langzaam achter ons aan. Een jongen naast me springt omhoog en grijpt naar
een vlag. De vlag schiet uit de houder en valt bijna op het hoofd van een
omstander. We grinniken naar elkaar en rennen door. Vandaag scheiden we
het kaf van het koren. 

Als er lang genoeg theater in je straat is gespeeld, wordt het tijd de straat terug
te nemen. 

We springen op bushokjes en rennen over bankjes heen. Tussen mensen
door zonder ze te raken. De lijnen waarin we rennen zijn al aanwezig in de
straten zelf. Achtergelaten door architecten, uitgelokt door reclamemakers,
bijproducten van overheidsbeleid. Prullenbakresten worden straatversiering.
Bankjes worden springplanken. Hekken en muren, die bedoeld zijn ons
tegen te houden, worden uitdagingen. Elke beperking wordt een manier om
je vrijheid te bewijzen. Nieuwe definities voor een verroeste stad.

Als je lang genoeg geluisterd hebt, wordt het tijd je eigen wetten te maken.

We rennen een zijstraatje in. De straat is wat kleiner en we moeten ons door
de mensen heen duwen. Een jongen en een meisje die voor in de groep ren-
den, pakken een reclamebord van de grond en slingeren het dwars door een
abri heen. Mensen rondom schrikken terug als de scherven alle kanten
opvliegen. Vrijwel meteen komen er  twee politieagenten aangerend en grij-
pen de twee vast. Wij rennen snel door. Voor me rennen twee jongens naar
links, de rest gaat rechtdoor. In de vooronderstelling dat de jongen en het
meisje achter me met mij meerennen, sla ik rechtsaf. De straat loopt naar
beneden, richting rivier. Ik kijk achterom en zie dat de jongen en het meisje
me niet gevolgd zijn. Ik ren nu recht op de rivier af, ik ben van plan door te
rennen. Het water klotst tegen de kade in agressieve punten omhoog. Net
voordat ik wil springen, bedenk ik het me. 
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Ik struikel en schuur mijn handen open aan het ruwe beton. Helemaal bui-
ten adem ga ik zitten en kijk naar de steentjes en het vuil in de wond en klop
ze er voorzichtig uit. 

Hey!’ Achter me komt een jongen aangerend. Hij rende net ook mee. ‘Kom
op.’ Hij strekt zijn handen uit en helpt me op te staan. ‘Alles oké?’, vraagt hij.
‘Ja.’, zeg ik terwijl ik omkijk naar de rivier, ‘Alles oké...’

Als je lang genoeg langs de kant hebt staan wachten, wordt het tijd om te gaan
rennen.



DENNIS - BERT - BORIS - OSCAR / 23

AC ID

De klanken uit 1990
janken terwijl we 
stampen op planken,
dreunen, bonken, stuiteren,
flitsen, lampen knipperen,
fragmentenritmepatronen,
klinisch neonlicht,
gevecht met rookmachines,
monotonebastonenpatronen
drammen donderend voort 
en voortrollend en
tollend
er zijn constante basskicks 
en zweef, 
de nachtlevens
weven tonen, kleven dreunen
in perfecte cirkels.
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NAAST D E ROTTERDAMNACHT

in de stad regent het 
grote betonblokken hoogbouw,
de hemel komt beangstigend dichtbij,

ik beloof je dat we op een regenwolk
terug naar het zuiden liften 
zodra de wind goed staat

in je ogen weerspiegelt
het neonlicht als je levenslijn
door je pupil, knipperend

laat je tranen vallen op je gezicht
je beide handen gevouwen in de mijne

we kunnen maar beter gaan slapen
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RE M

In het verleden sneuvelden je hoogbouwplannen,
zoals de toren aan het Nieuwe Plein.

Je zult je wel omdraaien in je graf,
Rem Koolhaas.

Tenminste, 
als je dood bent.

Welke kant je op zult draaien
weet ik niet.

Zulke dingen laat ik 
liever aan jou over.
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I I .

Ode aan mijn Russisch Vaderland,
Van Tsjechov, Tsjitsjikov en ander gebroed,
Zal ik tot aan mijn dood wel voor u
Een metgezel of redenaar zijn.
Om de huizen te bewonen,
De straten te beliggen
En de zielen te doorknijpen.

Weet je nog, lief Moedertje?
Hoe de kastanjes langs de lanen groeiden
En de koetsen kraakten.
Parijse liefdes met vurig wachten ons hart opklopten.
Wentelen in weemoed, een ambtenaar zesde klasse.
Herinner je het sierlijk baldans deinen?
Jouw hand kussen
In onze nachten van champagne.

Vroeger wandelden
Wij tweeën graag
Langs de lange
Lanen door ons stadje Petrograd
Vol perenbomen
En het zoete lindebloesem.
Oogverdovend roze
Tot het bijna bloedrood leek.
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Mijn mierzoet Vaderland,
Van Jerofejev en Pavlowitsj,
Rode zuurtjes, tanden breken,
Was ik Mensh- of Bolshevik?
Voor Vrede, Brood en Land
Marcheer ik mee en dans
Een dolkendans, mijn pen scherper
Dan een sikkel, in de richting van vooruitgang.

Ik bouw voor jou een stad.
Met wel drie glimlachen op ’t gezicht,
Kneed ik voor jou de aarde, leg de ziel bloot
En speel met wapens.
Wij weten allemaal dat jij het beste bent.
Voor jou verruil ik graan voor pure liefde,
Cirkelen als een eerste spoetnik,
Episkopoi,
Doordrenkt wodka-zaad.
Man van de wijnvlek,
Jou geef ik mijn ziel.

Oh, mijn oude Moedertje,
Ik drink op Mikhail Kalashnikov
En trof binnen in mijn ziel
Een nacht zo zwart als git.
Laat me niet alleen,
Moeder, pak mijn hand
En wijs de weg,
Jij weet voor mij het beste wat ik wil.
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Sterf met kogels in je ziel
Als we dansen op je graf
Koba, onze Koba is verdwenen!
Zijn lichaam wacht op rotten
En onze Moeder op de dood

Mijn Vaderland,
Logge, trage vaderland.
Ik pluk de wimpers van jouw lijkhoofd.
Jij, baardmans, bent mijn tranen niet meer waard.
Ten onder aan je eigen gewicht,
Lig jij terwijl ik mij schaam
Dat ik spuug in jouw gezicht.
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23.20U

Tikke, tikke, tikke, tikke klinkt de klok op de gang, 
hangt op de gang de klok. 
Het is tijd, de klok op de gang tikt de tijd weg, tien voor half twaalf en tikt en
tikt en tikke, tikke, tikke. Loop de trap af naar beneden, stap trede, trap
trede, stap naar beneden in de gang waar de klok hangt te tikken, tikken. 
In de deuropening naar de donkere lege kamer, daar speelt er opeens een
bigband in mijn hoofd met een grote neger op de bas en een kleine op de
drums; tik tik tik, boom, bam. 
Een warme saxofoon solo, de saxofonist speelt, zweetdruppels op zijn hoofd,
bespeelt de jazzkroeg-kelder-café. 
Zijn solo betast de luisterende gasten die gefascineerd toekijken, hun drank
vergeten en roken en roken, 
rokerige ruimte waarin het jazzcombo op een podium achterin met tafeltjes
ervoor, zich laat gaan, laat zich gaan, de solo, 
de solist is nu de trompettist, verbeten, een verloren liefde tussen de oren
knijpt treurige klanken uit het koper, 
zijn bolle wangen een pad, 
brulkikker, 
brulkikker. 
Streelt, de ruimte wordt gestreeld door de klanken van de jazzzangeres in
sexy, sexy, sexy chique jurk en hoge hakken, 
hoog gehakte dame zwoele stem, 
zwoel en warm,
warm en zwoel 
die blik die net te lang blijft hangen 
dat moment
neemt de drumsolo weer over
man die drummer
drumsolo rampampam kan er wat van 
laat zich gaan, 
maakt de nacht compleet, 
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virtuoos onnavolgbaar toch strak in de maat 
op de klok die tikt in de gang, 
rampampam
tikke tikke tikke tikke klinkt de klok op de gang, hangt op de gang de klok. 
Het is tijd.    
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DOOD PAARD

Er ligt al een week
een dood paard 
voor mijn deur te rotten.
Verdomme!
Zo kom ik er niet uit,
om nog maar te zwijgen 
over de stank.

Ik zit op de bank
en vraag me steeds af
of het er nog ligt?
Dood paard,
dood paard?

Gisteren,
tien voor drie,
ik zit daar en kijk voor me uit,
denk ik plots;
Waarom,
dood paard?
Waarom?
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I. 

Van jou loop ik nooit weg,
Behalve dan vanavond.
Nu zal je eindelijk weten 
Hoe de wereld draait
Als ik er niet bij ben.

Als Judas kuste je m’n wang
En ik sloeg jou,
Zoals Jezus altijd sloeg.
’s Nachts sliep ik buiten,
Overdag bij jou in bed
Dan zocht ik naar jouw lichaam
En in de nacht
Werd ik weer een zwerver.

Iedereen in mij is iemand
Die gewoon jouw lichaam wil.
Maar ik,
Maak speciaal
Voor jou verhalen,
Mijn verhalen die ik droom.
Gisternacht bedacht ik voor jou
Dat jij wolvenpaden maakt.
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Mijn dromen zijn de wereld die jij leefde,
De dingen die je naar me riep
Als ik alleen was
En elke keer het beton
Dat tegen mijn gezicht drukte,
Als ik dood viel.

Toen ik vanochtend
Niet in bed lag,
Begreep je toen dat ik…?
-Ach laat maar-

Jij bent blind voor alles 
Wat ik voor jou neerleg.
Voor elke droomdag die ik maak.

Jouw leven is
Mijn droom geworden
En mijn leven
Niet meer
Dan verlangen
Naar het waken.
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KAALVOET
Aan Ingrid Jonker

Daar zat ze. Aan het eind van haar uitgestrekte benen, bloedden haar voeten
nog. Druppels bloed trokken in het tapijt. 
Vroeger liepen we hand in hand langs het strand. Een al te verveeld jongetje
met een al te druk meisje. Met haar blote voeten draaide ze diepe kuilen in
het zand. Overal kwam ze op blote voeten, zelfs op onze diploma-uitreiking.
Een jaar nadat ik – tot haar ongenoegen – naar de stad was verhuisd, is ze me
gevolgd.
“Ik blijf hier niet. Teveel scherven op straat. Ik ga terug naar het strand.” Ze
huilde. 

Uiteindelijk is ze, veel verder dan het strand reikte, het water in gelopen.
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TREINSTEL ZESENTACHTIG-ACHTENVIJFTIG

gedachten, fladder 
drijf door de coupé 
tussen alle twintig stoelen 
en let niet op het suizen 
aan de andere kant 
van het glas

maar blijf zo klein 
en kijk goed uit 
bij het oversteken 
ga niet stiekem 
zonder gène liggen zoenen 
of zachtjes strelen 

want denk er aan: 
ik heb één oog toegeknepen
en een vinger aan de trekker
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PODOZRENJE

Ik kijk hoe ze op de rand van ons bed zit. De dekens liggen nog over me heen
en ik doe net alsof ik slaap. Door de wimpers van m’n ogen kijk ik, zodat ze
het niet ziet. Maar het maakt geen verschil, ze zit met haar rug naar me toe.
In haar handen heeft ze een klein boekje. Ze bladert en leest. Het is mijn
gedachtenboek, mijn dagboek, mijn schrijven. Ik had haar gister nog verbo-
den er in te lezen. We hadden toen ruzie gemaakt, ze schreeuwde naar me
dat ze me niet kende omdat ik haar nooit niets vertelde. Volgens mij kent ze
me verdomde goed, ook al zegt ze van niet. Ze weet heel goed dat ik niets
vertel, niet aan haar, aan niemand niet, alles blijft in mijn hoofd of in mijn
boekje. Dat weet ze allemaal en toch vindt ze het oneerlijk.

Nadat ze dat zei ging ik slapen, ik hou niet van ruzie maken. Nu is ze extra
vroeg opgestaan om toch te lezen wat ik denk. Ze denkt dat ze mij niet kan
vertouwen - oh zo hypocriet. Ik draai me met veel lawaai naar haar toe, maar
doe het op een trage slaperige manier, omdat ze niet door mag hebben dat ik
wakker ben. Ze schrikt, ze kijkt om, controleert of ik slaap en leest dan weer
verder. Nu kan ik zien welke bladzijde ze leest, natuurlijk is het die ene die
ik gister avond geschreven heb. Die in het donker, toen zij al sliep. Waarin
ik schrijf dat ik haar absoluut niet vertrouwen kan. Nou, goed dat ze het weet,
weet ze waar ze aan toe is. Snapt ze tenminste dat m’n leven veel eenvoudi-
ger zou zijn zonder haar.

Ze zit weer met haar rug naar me toe. Ze gaat helemaal op in het verhaal – ik
schrijf mooi – en ik hoor haar snikken. Dan til ik mijn armen op, langzaam,
zodat ze het niet ziet. Uit principe hoort ze toch niet in mijn boekje te lezen?
Ik slurp toch ook niet haar hersens leeg? Even overweeg ik nog het boekje
uit haar handen te trekken, dan weet ze meteen dat ik wakker ben en kunnen
we vast weer verder gaan met ruzie maken. Maar voordat ik het boekje vast
heb, blijven mijn handen rusten op haar schouders. Een lichte schok trekt
door haar nek. “Ben je al wakker, schat?”. Ze noemt me nota bene haar
schat. Ze praat zoet, glibberig en zacht, maar haar stem trilt, denkt ze soms
dat ik naïef ben – oh zo hypocriet! 
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Ik beantwoord met zachtjes aaien over haar schouders. 

“Dat verhaal van jou, is dat niet een beetje…”, zegt ze weifelend, smekend
bijna. Met mijn vingers strijk ik door haar nek, langs de spieren die gespan-
nen zijn en een beetje hard als ik erop druk. Ze heeft haar haar niet goed
gekamd, zoals elke ochtend, helemaal verkeerd. Achter haar oren druk ik
een kusje, vlak naast het kleine moedervlekje. Vroeger zei ze altijd dat ze
vond dat ik grote handen had. Zulke grote handen dat ik haar wel zou kun-
nen wurgen en dan ging ze altijd lachen. 
En ik lachte altijd mee.
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SPELLETJE

ik doe een alsof-spelletje
met mijn pen

probeer raak te liegen
met mijn woordenschat

plaats belangrijke
lange lettergreepwoorden
zet pseudovraagtekens
en vermijd duidelijke dubbele punten

om de ander te schaakmatten
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BLEEKMIDDEL

de injectienaald verdwijnt in de plooienhuid van haar pasgekregen pup. 

“liefde is niet altijd te koop papa”, denkt lieselotje. 
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VI .

Als een lege schuur
In een leeg landschap
Waar alleen de maan nog schijnt
En de paarden hopen 
Op het kouter

Voor de deur
Likt de kater zichzelf
Tegen de haarrichting in
En wordt maar niet schoon
Als vierentwintig koeienstaarten
Die tegelijk slaan

Tot de huid
Van je gezicht dood en grijs is
Als een kop koffie die nooit leeg komt
Zit ik aan de keukentafel
Met mijn voorhoofd
Op de rand
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DWEIL

Ik voel me de laatste tijd
een beetje een dweil ofzo.
Als ik door de supermarkt loop
in mijn trainingsbroek
met
onder mijn arm een paar halve liters bier
op weg naar de kassa.

Soms ben ik bang dat er
een draadje speeksel
uit mijn mond loopt
als ik in de trein zit te slapen.
Of dat ik een wind laat en dat die dan nat is
omdat ik te veel koffie heb gedronken.

Natuurlijk kijk ik ook naar meisjes
maar dan als een soort vieze student
die al te lang niet meer heeft geneukt.
En zelfs dan nog
spreken ze me aan,
Hoi hallo zo en zo en dit en dat
En ik zeg ja inderdaad ik weet precies wat je bedoelt
En hoop dat ik niet uit mijn bek stink
Als we dadelijk misschien gaan zoenen
Want ik rook de laatste tijd weer te veel shag
En ja ja blabla dat vind ik ook dat is goed wat zeg je? 
Ja hoor ik ga nog wel 
even mee
voor een zogenaamde kop thee.
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Wat later 
na
heb je een condoom? 
shit wacht ik moet even naar de wc
en nee doe maar niet daar 
enzovoorts etcetera
al het andere gestuntel
achter de rug,
draai draai lig jij goed?

Ehr misschien kan je toch maar beter thuis slapen
dat vind je toch niet erg?
mag ik nog een kus? 
Ok dag hoe heet je ook alweer
tot ziens, hihi.

En dan 
vervolgens te voet naar huis
denk ik met een grijns
dat van die dweil enzo
dat voelt eigenlijk wel ok.
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ESPRESSO PRAAT

‘Mijn leven is soms net zo spannend als een autoloze zondag.’ 
Je was mijn sexy Modigliani meisje, maar nu vind ik je maar irritant met je
geklaag.
‘Ik weet het, niet alles kan altijd leuk zijn hè.’ zeg ik. 
‘Nee, er is niks aan tegenwoordig.’
Stof dwarrelt neer op de parketvloer van de kroeg en ik gaap. Je zeurt.
Ik had je al een hele tijd niet gezien. Zo’n anderhalf jaar denk ik. Ooit heb-
ben we even een geile fling gehad. Een week of vier, al weer een paar jaar
geleden. Jij raakte op me uitgegeken, zei je. Vier weken. 
Toen vanmiddag opeens, ‘Heeeeee! Hoe issie met joooou!’
We kwamen elkaar net tegen in de Marikenstraat en je reageerde zo über
enthousiast dat ik je maar heb uitgenodigd voor een snelle espresso, maar jij
wilde een koffie verkeerd.
Wat ik aan jou of jij aan mij probeerde te bewijzen met deze actie ontgaat me
op het moment maar hier zitten we dan, aan de bar in een kroeg op het
Koningsplein.

Je gaat maar door. En door. 
Van ‘Ik droom vaak over later’
en 
‘Weet je nog die ene keer?’
Nee, ik weet het vast niet meer. 

Je kletst over gemeenschappelijke kennissen en salsa lessen en je nieuwe
vriend, Jean Paul. Jean Paul, alleen de naam al. Jee Pee. Ik zie hem al hele-
maal voor me, jouw Jee Pee. Vijf jaartjes ouder, kaal, in een skileraren kabel-
trui met dito col en een intellectueel brilletje. Zo’n Gauloise rokende sperma-
hond met een raar accent.  

Er is een zwangere vrouw van begin dertig aan het tafeltje naast ons komen
zitten. Ze kijkt me even aan en glimlacht. Haar tanden staan een beetje streng
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scheef en d’r haar is rossig. Ik kijk op mijn leukst terug en schrik van  mijn
plotselinge pikdrift. Ik moet er even van verzitten. 
Voor ik er erg in heb zit ik al met mijn hoofd in haar broekje. Lik ik haar kut,
haar wollige plekje. Kijkt ze vuil omlaag, over haar balonnebuik.
‘Ik snap er allemaal niks van, tegenwoordig.’

Ik haal mijn hoofd uit haar broekje, kijk je appelig aan en neem een slok van
mijn espresso. Je moet je even herhalen, ik. Ik was ergens anders met mijn
gedachten.
‘Ik snap er helemaal niks van.’
Je snapt er allemaal niks van. 
Goed. Ik ben er weer. 
‘Ik ga naar de unie om te leren voor een baan waar ik geen zin in heb.’ 
‘Och dat valt toch wel mee? Je kunt toch voor de klas gaan staan?’
‘Dat lijkt me niet bevredigend.’
‘Maar je hebt wel brood op de plank.’
‘Ik snap niet hoe jij altijd zo makkelijk kunt denken.’
Het is een talent, alle mannen kunnen dat. Kijk maar: neuken, bier, nog een
keer neuken, voetbal. Je hebt het over geld verdienen dat viezer is dan een
pleebril om dingen te kopen die je toch niet nodig hebt.
‘Och hè. Het komt allemaal wel oké. Wanneer…’ interrumpeer ik.
‘Nou doe je het weer, je bagatelliseert altijd alles zo!’ schreeuw je bijna.
Ik zwijg verbaasd. Zozo, bagatelliseren. En dat uit de mond van iemand die
er opgewonden van werd als ik het onder de seks over haar ‘flamoesje’ had.
Nou ja.  Ik verontschuldig mezelf ongemeend en zeg iets van zulke dingen
zeg ik altijd en ik bedoel er niks fouts mee en meer van dat fraais. Je schijnt
het te slikken. 

Jij bent ook niks veranderd of zo.’
‘Is dat een goed ding?’ vraag ik.
Quasi verontwaardigd kijk je naar een punt tien centimeter boven mijn
hoofd, rolt met je ogen en zucht.
‘Laat maar. Ik kan gewoon niet met jou over belangrijke dingen praten.’
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Het sexy, sexy bijna-moedertje kijkt lachend over je schouder en stiekem
werp ik haar een lachje toe. Ze heeft van die uitdagende sproetjes op haar
gezicht. Gelukkig merk je er niks van.  Je was er vast narrig over geworden.
Oude liefde roest niet.
Ik trek een serieus gezicht en vraag naar hoe het verder met je is, want de
manier waarop je nu naar me zit te kijken is niet te harden. Ik heb je niks te
bewijzen. Wij hebben samen geen fijne stilte. Ik hou daarvan; mensen met
wie ik wel een fijne stilte heb.
Maar ik luister. Ik luister. Ik heb het luisteren verheven tot kunst met een
grote K.
Weer Jean Paul, je salsa en je studie. Je bent al zevendejaars culturele antro-
pologie. Je praat over scriptie en begeleider. Het project in Burkina Fasso. Je
bent een angry young man, maar dan eentje zonder piemel. Je bent zó teleur-
gesteld. Ik niet. 
Nee!

Als ík groot ben wordt ik de Krokettenman, met mijn trouwe lassie-hond
Kipkrokantje. Dan ga ik ’s nachts heimelijk door de straten en giet ik frituur-
vet over superschurken. Hooghartige schurken die culturele antropologie stu-
deren. Doop ik hun vriendjes met franse nichtennamen in het bakvet. Redt
ik geile zwangere vrouwtjes, die me in natura bedanken en me laten likken op
hun wollige plekjes. 

‘Hé!’ schreeuw je weer, nu echt een beetje boos.
‘Wat?’
‘Ik dacht dat je het leuk vond om me te zien!’ 
‘Ja. Nee. Natuurlijk! Sorry, ik ben er niet echt even bij.’
‘Nee, dat merk ik. Waar zit jij toch met je hoofd?’ vraag je.
‘Uhh.. Ja nee, ik moet zo naar de verjaardag van Gijs bedenk ik me net’, lieg
ik.
Je valt stil en kijkt me aan alsof ik je net verteld heb dat ik een enge
Afrikaanse ziekte heb. 
Wat nu weer?
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‘Hoezo verjaardag? Ik ben laatst nog bij Gijs op zijn verjaardag geweest!’ bries
je.
‘Hij vroeg nog waarom jíj er niet was. Wat loop je nou te zeiken?’ Er klopt
een ader op je voorhoofd.
Oh ja. Kut , stom. Kut-stom. Nog één keertje dan. Kut. Stom. Ik ben echt
een dom kalf. 
Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. 

Nijmegen is  te klein. We hebben in de tijd dat we wat hadden wel een paar
keer met Gijs in het park gezeten en hij heeft me nadien wel eens over je ver-
teld. Jullie hebben nog contact. Dat wist ik. Het begint je nu te dagen dat ik
je wat aan het dissen was en je groene ogen spatten vuur. Zo ken ik je weer,
brand maar, furie. 
‘Godverdomme wie denk je dat ik ben? Ik ben je klankbord niet!’, je wangen
zijn rood. Niet sex-rood, meer brandweerauto-rood. Dat staat je wel lief. Ik
zeg niks en kijk je kalm in je gezicht. 
Zen. 
‘Heb je niks voor jezelf te zeggen?’, je wappert met je handen. 

Ik schud van van ja of nee en je staat op van de kruk. Je handen knijpen het
noga blok dat je al een tijdje vasthield bijna fijn. Ineens wordt je rustig. Je
klinkt bijna beleefd.
‘Ik trek het niet met jou vandaag. Waar sla jij op? Ik ga. Zak.’
Pakt je tas en loopt het café uit. Je hebt je koffie verkeerd nauwelijks aange-
raakt door al dat gezwets. Dit is kunst, jazz, haute cuisine. Ik kijk je even na,
nog steeds met mijn hoofd schuddend. Ik lach.

De Krokettenman slaat weer toe. Ik teken een haast onzichtbaar kleine ‘K’
met mijn vinger in de lucht en vraag of ik de rekening mag. Ik betaal met een
briefje van vijf. Nee, hou maar. Graag gedaan, fijne dag nog en ik blaas het
mooie zwangere vrouwtje een handkus toe.
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I I I

Oh, hoe zeer 
Smeek ik jou
Gun mij toch 
Ook een dode ziel
Kus mijn lippen want
Een drachme 
Ben ik toch wel waard?

Ik mompel dat 
Ik schrijver ben
Nu jij traag het 
Kleed over mijn
Gezicht trekt

Als ik op het podium lig
Stik ik in 
Mijn laatste woorden
“Een dichter ben ik
Een dichter!”
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NORSE BONTJAS

sorry mevrouw
uw cocon stond nog open
en ik wilde u vragen
of u nog van plan was

een vlinder
te worden

en wat hetgeen is
dat u zo verbitterd heeft

vlieg dame,
vlieg
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BROEKROK

koningin van kaart
en poppenhuis
zwaai je rode stift
als een scepter
om eenmaal daags
een kruis door het hokje
van je kalender te zetten

totdat het daagt
dat lijnen breekbaar
en te overkomen zijn
een onvolledige stok
kaarten voldoende is
zolang je nog maar
een joker hebt

trek je poppenkastkleren uit
en haal die pleisters van je hakken
vandaag gaan we blootsvoets
donkere steegjes bezoeken 
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GISTEREN

De taal in mij slaapt,
mijn zin gaapt en hapert
bij komma’s,
struikelt over punten.
Het woord leunt vermoeid
tegen het einde van de zin.

Pas gisteren nog was het,
dat de ‘t’ zich aan aanhalingstekens
verhing.
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MA J A

“Ooit zal alles anders zijn, Dennis.
Vroeg of laat breekt de hel los,

of de avond aan.”

Gehurkt in het dauwnatte gras
houdt ze een vuurrood eikenblad

tegen haar borst gedrukt.

“Je kunt maar beter zorgen
dat de klankplaat in je borst

mooie melodieën kent.”

Ik heb haar niet meteen gezien. Ik liep door mijn huis, door de donkere gan-
gen, op weg naar de wc. Toen ik de lichtschakelaar aanraakte voelde ik een
zachte hand over de mijne. Voordat ik het in de gaten had, stond ik al in de
deuropening. Ik heb nog vanuit de deuropening de gangen in gekeken, maar
kon niks zien. De lamp van de wc, die net boven het kozijn hangt, scheen te
fel in mijn ogen. Ik wilde de terug de gang in lopen, maar ik werd wakker en
moest naar het wc.

Dat soort dingen heeft ze daarna nog vaker geflikt. De nacht voor mijn eind-
examen, zat ze voor me in de gymzaal. Natuurlijk was ze eerder klaar. Ik ging
haar achterna, greep haar bij haar schouder. Net voordat ik haar gezicht kon
zien ging mijn wekker. Vlak voordat ik op vakantie ging, zag ik haar uit een
coupé stappen. Toen ik er achter wilde gaan, bleek dat ik me verslapen had
en moest ik me haasten om mijn trein te halen. Elke keer weer wist ik dat zij
het was, nooit zag ik haar gezicht.
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Ik ging boeken lezen over dromen. Ik dronk niks meer met cafeïne, in de
hoop dat ik ’s nachts meer tijd zou hebben. Ik dronk liters appelsientje,
omdat ik gelezen had dat suikers je zenuwen laten gieren ’s nachts, hetgeen
zou resulteren in meer dromen. Ik keek overdag vaak naar mijn handen. Een
vriend van me had me verteld dat hij zo geleerd had lucide te dromen. “Dan
ga je vanzelf naar je handen kijken als je droomt. In je dromen kloppen je
handen nooit. Ik weet niet precies hoe dat zit, zal wal iets met al die dunne
lijntjes zijn. In ieder geval weet je dan dat je aan het dromen bent en vanaf
dan droom je dus lucide. Kun je doen wat je wilt.”

Zo bracht ik mijn hele zomervakantie door. Ik vertrok naar Nijmegen om
filosofie te studeren, zonder haar ooit gezien te hebben. Overal waar ik kwam
zocht ik naar een meisje met donkerrood haar. Ik hoopte dat ze ergens zou
zijn, het meisje dat in mijn dromen altijd net ontsnapte.

Toen heb ik haar gezien. Het was op de veerboot van Vlissingen naar
Breskens. De boot trok dikke witte strepen in het donkergroene water. Een
klein kind klom vol moed een dunne trap die naar een luik op het bovendek
voerde. Eenmaal boven schreeuwde hij ‘Olé, olé, olé, olé, olé, we are the
champions...” Toen zat ze opeens naast me. “Is dat niet triest, dat hij precies
dat lied zingt?” Voor het eerst zag ik het gezicht waar ik zo lang op had
gewacht. Haar groene ogen en zachte, dunne lippen. Haar bolletjesneus. Een
pluk van haar krullende, donkerrode haar was onder een andere gekamd.
“Wie ben jij?”, vroeg ik. “Maja.” Maja. Alle vragen die ik verzonnen had,
alles wat ik van haar wilde weten , was opeens niet meer interessant. Het klei-
ne, mollige meisje, dat me een half jaar elke nacht ontglipte, Maja, zat naast
me en keek verdrietig naar een jongetje dat een voetballied zong.
“Nu mijn vraag.”, zei ze, “Vind je het niet triest?”
“Wat?”
“Dat jochie daar. Hij klimt een trap op en het enige wat hij kan verzinnen is
dat lied. We zijn verkeerd opgevoed. ”
“Ik weet het niet.”
Ik zag de witte streepjes in haar groene iris. 
“Die heeft iedereen, je hebt gewoon nog nooit goed gekeken.”
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In Breskens trok ze me mee naar het strand. Terwijl we daar liepen probeer-
de ik van alles te verzinnen om te zeggen, te vragen, iets. Zij was stil en keek
gefascineerd om zich heen. 
“Ik heb best wel moeite gedaan om jouw te kunnen zien.”
“Weet ik.”, zei ze. “Je bent een lieve mallerd. Daarom mag je me ook wel
zien nu.”
Ze pakte mijn hand vast en trok me mee naar het water.
“Kijk hoe het schuim langzaam verdwijnt. Alsof het traag achter de golf, die
haar naar het strand bracht, aankruipt.” Ze liet me zien hoe de golven elkaar
handjes gaven tussen de palen bij de pier. “Als je goed kijkt zie je witte ster-
retjes dansen op de golven. Dat heeft Slauerhoff altijd geheim gehouden”
Achter de duinen werd er aan de weg gewerkt. De hele weg lag opengebro-
ken en alleen de weghelft die richting de zee lag was al opnieuw geasfalteerd.
Dat vond ze een mooi idee, alle straten zeewaarts.

Sinds die nacht is ze er elke avond weer geweest. Ze neemt me mee naar het
noorderlicht, vertelt me dat het niet uitmaakt hoe het kan dat er zoiets moois
is. Dan weer neemt ze me mee naar een klein dorpje in de Ardennen dat
voor het grootste deel uit vakantiehuisjes bestaat. “Elke week is het dorp van
iemand anders. Elke week huren nieuwe toeristen een appartement.”  De
supermarkten waren helemaal afgesteld op de toeristen, net als de eettenten.
Elke derde winkel een souvenirshop. Ze vertelt me hoe het kan dat de inwo-
ners blijven wonen in een dorp dat niet eigenlijk niet van hen zelf is. “Kijk
maar naar hoe sterk de sterrenhemel hier lijkt. Veel sterker dan waar dan
ook. De toeristen zien dat niet, omdat ze voor de bossen komen. Het is het
geheim van de inwoners.” Elke nacht laat ze me nieuwe dingen zien, vertelt
ze me mooiere dingen. 
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Overdag ben ik veel met haar bezig. Ik probeer een verleden te verzinnen. Ik
schrijf brieven naar haar en laat haar antwoorden in een ander handschrift. Ik
vertel haar van de mooie dingen die ik zie. Over een meisje op de roltrap van
het station, die haar hoofd op de schouder van haar vriend legt. Hoe onaan-
tastbaar, onoverwinnelijk ze toen leek. 

Laatst zat Maja gehurkt in dauwnat gras, met een vuurrood eikenblad tegen
haar borst geklemd. 
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RICHTING BERN

Ik ontwaak met de smaak van olie in mijn mond. Ik lig op de grond en hoor
het geluid van de snelweg vlakbij. Een pijnlijke plek achter op mijn hoofd
jeukt in de zon. Voorzichtig voel ik met mijn hand in mijn haar, het plakt van
het bloed en er zit een flinke buil. 
Als ik overeind kom zie ik dat ik langs mijn auto lag. Op de grond voor mijn
voeten ligt mijn portemonnee, leeg. De auto staat open en al mijn spullen lig-
gen door elkaar.
Vloekend begin ik al de rotzooi uit de wagen te gooien: leren jas, deken, laar-
zen stuiteren over het asfalt, lege Mc Donaldsverpakkingen waar honderden
vliegjes van afschieten bij de geringste aanraking, een lege spuitbus, gereed-
schapset, een stropdas - zachte stof, geel met bruine strepen, tientallen slecht
opgevouwen wegenkaarten en een paar muffige appelkroosjes. Uiteindelijk
vind ik wat ik zoek. Een klein leren heuptasje. Ik open de rits en zucht.
Pinpas, paspoort, alles zit er nog in.

Weer terug op de weg en meteen in de file. De auto’s bewegen traag achter
elkaar, de zon brandt op het dak en mijn hoofd bonkt, stinkende uitlaatgas-
sen blijven hangen in de drukkende warmte. Iedereen wacht, alle auto’s in de
rij, wegzakkend in het vloeibare asfalt, links, rechts, achter en voor me sache-
rijnige hoofden. Ik hoef nergens heen, en toch irriteert het wachten me. Ik
weet dat de weg achter me overal hetzelfde is, overal dezelfde auto’s en tank-
stations, overal dezelfde mensen en dezelfde confrontaties, er verandert niks. 
Om de tijd te doden speel ik met de constante vraag of het mogelijk is weg te
rijden van mezelf, ik die het ik achterlaten wil, het ik vernietigen, vergeten; er
is geen antwoord op de vraag wie ik ben, ik kan slechts voelen wat ik word. 
Steeds minder.
De wond op mijn hoofd jeukt. Niet krabben, niet aan krabben. Ik probeer
me te herinneren wat er is gebeurd maar alles staat stil. Vroeger als kind kon
ik nooit van korstjes afblijven, voorzichtig stukje bij beetje eraf pulken, eraf
trekken, de nieuwe huid eronder is rossig met witte schilfertjes en jeukt nog
harder en soms dan trek je het verkeerde stukje eraf. Een stukje dat nog niet
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klaar is, je weet dat, je voelt het, maar je trekt toch. 
Bloed. Kleine rode druppels. Ik probeer niet aan mijn hoofd te krabben,
probeer me te concentreren op de weg, probeer te focussen en steek een siga-
ret op. Wegwijzers waar ik langs of onderdoor rijdt schetsen de mogelijke
richting van deze reis, in namen cijfers en letters, A345, E88, M5, de keuzes
die ik maak berusten op mijn wisselende voorkeur voor bepaalde klanken en
de richting die ik vandaag kies is Bern. Dat klinkt ergens naar, Bern, Bern,
Bern klinkt als een mogelijkheid.
Een paar uur later is de stroom van auto’s wat verdund, er komt weer vaart
in, mijn voet in een slipper, drukt het gaspedaal nog wat dieper in, honderd-
twintig, honderddertig, de snelweg is als een ader; het verkeer is het bloed dat
er doorheen stroomt en de file, dat is een bloedprop. Europa gaat ten onder
aan hart en vaat ziekten.
Taptap-te-taptaptap, ik tik met mijn vinger op het stuur, sigarettenlucht vult
de wagen keer op keer en ontsnapt in schokkerige slierten door het open-
staande raam. Mijn hoofd jeukt niet meer, misschien omdat het koeler is,
later, donkerder, de zon hangt laag, een slome rode vlek in de rand van mijn
ooghoek.

Misschien is het woensdag. Ik sta op een parkeerplaats ergens in het zuiden
van Duitsland. Gebruik de achteruitkijkspiegel om een baard van een week
weg te werken met een bot scheermesje en snij me in mijn bovenlip. 
De smaak van bloed. Ik lik met mijn tong over mijn lip. Warme lucht.
Herinnering aan tongzoenen op een dekentje in het bos. 
Ik voel warmte door mijn lul stromen in heerlijke langzame rode vlagen
–godverdomme, het is de warme lucht, het bloed op mijn lip. Ik denk aan
een serveerster in een wegrestaurant. Zomaar een, ik heb er honderden
gezien. Haar kont in een witte rok. Die afkeurende blik. Ze kijkt me aan ter-
wijl ik haar kut vinger - langzaam. 
Ik open mijn ogen en kijk om me heen. Lege parkeerplaats. Rits open,
knoop mijn broek los, stroop hem naar beneden. Mijn kloppende lul drukt
hard tegen het stof van mijn boxershort. 
Ik trek mijn boxershort naar beneden. Langzaam leg ik mijn hand stevig om
mijn lul heen en begin hem te bewerken-de serveerster pijpt me terwijl
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ze me aan blijft kijken, de slet, ik wist het wel. Ik denk aan mijn buurvrouw,
van vroeger, hoe ze hurkend in haar tuin werkt. Lekkere bilpartij. Ik neuk
haar tussen de planten van de tuin. Ik lig boven op haar. Stoot diep. Haar
benen heeft ze hoog om me heen geslagen, haar witte billen in de donkere
aarde van de tuin. Ik neuk de serveerster van achteren, twee handen op haar
volle kont, mijn lul schuift heen en weer in haar natte kut. Ondertussen likt
zij m’n buurvrouw die op haar rug in de tuin ligt, met haar hoofd tussen de
aardbeien, haar rode hijgende gezicht, grote open mond met volle lippen en
natte tong, zware adem, de serveerster die grommend kreunt, ik knijp nog
harder in die lekkere billen en stoot en stoot en st.. ik houd het niet.. ik houd
het niet meer..  kom klaar.. kom klaar over mijn handen. Het blijft komen,
houdt niet op. 
Snel, een tissue. Geen tissue? Geen tissue verdomme. Mijn broek moet
schoon blijven. 
Ik trek voorzichtig m’n t-shirt uit en dep mezelf schoon. Routineklus. Zulke
dingen verleer je niet. Daarna zak ik uitgeput onderuit in de autostoel, steek
een stompje sigaar opnieuw aan en denk aan mijn vrouw. Taptap-te-taptap-
tap. Vinger tikt op het stuur.
Mijn vrouw.
Ik doe de zonneklep naar beneden, de daartussen geklemde enveloppen val-
len op mijn schoot. Ik open ze voorzichtig, lees ze langzaam, zoals altijd, laat
de woorden tot me doordringen. 
Bij de laatste brief lopen er tranen over mijn wangen naar mijn mond.
Vochtige druppels bereiken mijn lippen, ik lik ze weg, zout. De snee van het
scheren is ondertussen een hard stukje geworden. Een klein korstje. 

Wordt het niet eens tijd om naar huis te gaan? Van die dingen die je denkt
als je in de auto zit, op de snelweg, over waar je mee bezig bent, waar ande-
ren mee bezig zijn. En waar ben je mee bezig? Waar ga je heen bijvoorbeeld?
Je wil niet te ver vooruit denken, en bovendien, je gaat altijd ergens heen. 
Hmmm. Mijn blik dwaalt af. Weilanden, groene vlakken. Grijze infrastruc-
tuur snijdt het landschap in repen. De hele dag alleen weilanden, heuvels,
bergen en de weg. De hele dag door alleen vragen, vragen, en ondertussen
proberen om te focussen, wel nadenken maar niet over dat ene waar je altijd
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op uitkomt, die ene uiteindelijke gedachte die alles scheef trekt. 
Op de weg blijven letten, niet toegeven aan de verleiding, tot het van zelf min-
der wordt, totdat de nacht valt, als de weg een futuristische streep in de toe-
komst wordt, de enige streep waar je op kan focussen, links en rechts van de
weg inktzwarte vlekken met soms een enkele verlichte stad en voor je in de
verte de altijd aanwezige rode achterlichten van de vrachtwagens.
Sinds wanneer praat je tegen je zelf? Verkeerde vraag, wanneer ben je hard-
op gaan praten? Ik praat niet hardop. Voor wie praat je, behalve voor jezelf?
Niemand, ik praat voor niemand. 
Ben ik eenzaam? 
Ik kan niet meer eenzaam zijn, ik zal alles doen om nooit meer eenzaam bij
jou te zijn. 
Misschien praat ik voor jou en mij, zodat we weten waar ik ben.  
Ik loop het laatste tankstation van vandaag binnen, even de benen strekken,
bovendien wil ik wakker blijven, ik moet blijven focussen, en dat vraagt om
koffie. 
Koffiecounter, koffiehoek. Simpele dingen. Blijven focussen. Koffie. Er zit
een lichte bocht in het witte leunbarretje. Zo denk je de dingen te kennen
maar er zijn altijd van die kleine uitzonderingen. Ik kijk naar de bruine kof-
fievlekken op het wit, naar de lege plastik bekertjes, de sporen van anderen,
zij die voor mij in dit nimmer gesloten tankstation hebben staan gapen boven
een dampend bekertje koffie. 
Mijn koffie begint lauw te worden. In een glazen cabine bij de kassa staat een
werknemer verveeld te roken. Hij kijkt naar de weg, alsof er boodschappen
in morse vallen te ontcijferen in de voorbijschietende lichtflitsen buiten.   
Volgens mij komen hier alleen vrachtwagenchauffeurs op dit tijdstip. Ik ben
geen vrachtwagenchauffeur, ik ben de vreemde eend in de bijt, niet passend
in dit plaatje van een vierentwintiguurs tankstation. Mijn opa was een vracht-
wagenchauffeur, een man van een pak shag per dag, zijn huid werd met de
jaren bruin en hard, zijn haar lag op het einde dood op zijn hoofd. Always on
the road. 
Toch lijkt het me wel wat, vrachtwagenchauffeur, door het buitenland, dat
wel, lange reizen maken, onderweg bij een tankstation een bak koffie drin-
ken. Met de jongens in het tankstation staan, een tankstation, waar dan ook,
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sjekkie draaien, bakkie koffie, sterke verhalen vertellen. In het tankstation
staan. Sta ik. 
Alleen. 
Ik ben geen vrachtwagenchauffeur.
Het is drie uur ’s nachts, ongeveer, mijn derde koffie is op en ik tik met mijn
lange nagel op het schermpje van mijn horloge dat misschien wel stil staat. De
werknemer van het tankstation kijkt me argwanend aan, onbegrip in zijn
ogen, alsof ik zojuist een handeling verrichtte die niet klopt. Ik loop door de
gangen met schappen. Snoep, chips, bierworstjes. Zijn blik volgt me.
Misschien denkt hij dat ik gevaarlijk ben. 
Om de spanning wat te sussen begin ik te praten, ‘geen zorgen.. niks aan de
hand, ik doe alleen wat boodschappen’. Terwijl ik het zeg hou ik mijn han-
den demonstratief boven mijn schouders en zwaai er een beetje mee terwijl
ik een vriendelijk gezicht trek, ze spreken hier Frans dus ik neem aan dat hij
me niet verstaat.
Het werkt niet echt, de werknemer kijkt net zo argwanend als net. Misschien
moet ik toch eens schone kleren aantrekken. Of mijn haar wassen. 
Hij steekt nog een sigaret aan en blijft me aankijken. Ik pak de dingen die ik
nodig denk te hebben en reken af.
Buiten is het koel en helder. Nog een klein stuk en dan ga ik slapen. De auto-
weg veroorzaakt een constante ruis van grommende vrachtwagens. De ruis
voegt zich naar het woord. De nacht vormt een ritme. Elke nacht weer een
ritme, mijn ritme, mijn ritme van de nacht. Ik doe mijn jas dicht en loop rich-
ting mijn auto. De parkeerplaats is leeg maar doet onherroepelijk aan de
vrachtwagens denken. Er hangt een zware olielucht.

Als ik dichterbij kom zie ik dat er iemand bij mijn auto staat, een meisje, erg
jong nog. Ze draagt een kort rokje en een tasje. Bibberend kijkt ze me aan
met een vragende blik in haar ogen, ‘Holland?’ vraagt ze met een Frans
accent. Ik knik. ‘Twenty euro?’ 
Ze ziet er slecht uit. Ik wil haar die twintig euro zo wel geven dus ik pak mijn
portemonnee, het meisje gaat op haar hurken voor me zitten en begint mijn
broek los te maken.
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‘No-no’ zeg ik, ‘it’s okay’, en geef haar het geld. 
Ze kijkt me geschrokken aan. 
Op dat moment hoor ik voetstappen achter me. Als ik me wil omdraaien voel
ik iets op mijn hoofd neerkomen. Er gaat een pijnlijke schok van mijn hoofd
door mijn lichaam. Het meisje kijkt angstig naar me en roept iets. Ik wankel,
mijn benen laten me in de steek, de vloer komt langzaam op me af, alsof ik
er zelf niet bij ben. 
Met een klap smak ik neer op het koude asfalt en verdwijn.
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VII 
( OF: H ET MANIFEST VOOR MEER WETEN)

Verdomme, hoe kan ik zo ooit mijn sigaret aansteken?
Op straat tijdens mijn eerste winterochtend wandeling
realiseer ik me dat het vuur al uit is
in de ogen van iedereen die langsloopt.
Levenloos lopen alsof ze het allemaal al weten.

In mijn hoofd sneeuwde het al een tijdje,
witte verenvlokken dalen neer, vogels al verdwenen,
iglo’s al gebouwd en de stad al ijs-vrij verklaard.
In de hoofden van de ochtendmensen
die ik groet op straat is het nog altijd leeg,
niet eens een beetje regen te bekennen.

In hun blik zie ik dat ze vragen, mij smeken
al het mooie in de wereld, al het beetje puur en lief
te redden en te bewaren in een doosje van metaal,
om nooit meer kwijt te raken, laat staan weer terug te zien.
Mijn eigen leven was al lang precies zo’n doosje.

Het gaat nooit open,

Het is verroest!

Onder de grond!

En vies besmeurd!
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Nagels krassen en handen wroeten door hun hoofden
steentjes duwen zich tussen nagel en mijn vlees,
ik ben een schatgraver zonder schep,
mijn vingers klauwen in gore rode modderdrab,
hun ogen kijken verschrikt, hol,
een schreeuw blijft hangen en valt in vriesdroogstof uiteen.



DO T SLASH

mijn oude telefoonnummer was
0641844976
of 
1752955tien87
als je overal één bij optelt.
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