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Rooie

De raarste jongen van onze klas was Rob. We waren allemaal wel een béétje raar, anders hadden we niet op die
school van ons gezeten, maar gewoon op een lyceum of
een technische school. Ik heb het nu over de tijd dat de
brugklassen nog niet bestonden. Onze school was een
experiment. Hij had maar drie klassen, en daar zaten
jongens en meisjes in die `nog niet wisten wat ze wilden'. Je schijnt normaal te zijn als je op je dertiende of
veertiende al precies weet wat je met je leven wil, dus
waren wij niet normaal. Mensen die van de lagere
school naar `gewone' scholen gingen, dachten waarschijnlijk dat wij stom waren, maar ik ben zelf bij voorbeeld lang niet stom en dat gold voor de anderen ook.
Er was maar één jongen in onze klas van wie we zelf
ook een tijdje dachten dat er een behoorlijke steek aan
hem los was, omdat hij altijd dingen zei waar je geen
touw aan vast kon knopen en ook nog schreeuwde alsof iedereen doof was. Hij heette Sjaak en had een dikke
kop met stekeltjeshaar. Op een dag gingen we met een
heel stel met hem mee om naar zijn paarden te kijken,
want daar had hij het altijd over. Hij woonde aan de
rand van de stad, in een vreemd oud huis met een grote
tuin en allemaal schuren erbij, dat op een hoekje land
tussen de flats lag. Toen we aan kwamen fietsen en
Sjaak schreeuwde: `Daar woon ik,' draafden drie paarden door een modderig weilandje in onze richting. We
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stapten af en de drie paarden staken
staken hun
hun kop
kopover
overde
deafafrastering en
die koppen
koppen tegelijk
tegelijk op
op
rastering
en probeerden
probeerden al
al die
Sjaaks
Hij praatte
praatte tegen
tegen ze
ze met
metononSjaaks schouders
schouders te leggen. Hij
hij op ons losliet,
losliet,
geveer een tiende van de decibels die hij
zweer je
je dat
dat die
die paarden
paarden luisterden
luisterden alsof
alsof ze
zealles
alles
en ik zweer
hij zei hun leven lang wilden onthouden.
onthouden. Volgens
Volgens
wat hij
mij
mij is iemand die dat kan niet stom.
Maar
Die was
was al
al helemaal
helemaal niet
Maar ik
ik had
had het
het over
over Rob. Die
stom, maar
maar juist veel te geleerd. Hij
Hij wist
wistzo
zoveel
veeldat
dathij
hij
er volgens ons een
een beetje
beetje gek
gek van
van was
was geworden.
geworden. Hij
Hij
een massa zwarte
zwarte krullen.
krullen. Zijn
Zijn vavawas heel lang en had een
der was fotograaf en Rob liep altijd
altijd met oude fototoefototoestellen en belichtingsmeters
belichtingsmetersrond
ronden
enmaakte
maaktetetepas
pasen
ente
te
foto's van
van iedereen.
iedereen.Verder
Verderhad
had hij
hij over
over de
de meest
meest
onpas foto's
idiote dingen boeken
boeken gelezen.
gelezen. Je
Je kon nooit
nooit een fatsoenlijk gesprek
gesprek voeren
hij in
in de
de buurt
buurt was,
was, want
wanthij
hij
lijk
voeren als hij
met die
die rare
rare bos
bos krullen
krullen en
en riep
riep
kwam er altijd tussen met
allang
dan:
zo?? Ik
dan : 'Is
`Is dat wel zo
Ik heb
heb gelezen dat Eskimo's
Eskimo's al
lang
niet meer in iglo's wonen, maar
maar gewoon in
in huizen.
huizen. En
En
Eskimo zeggen
zeggenmaar
maar "inuit",
"inuit",
je moet
moet trouwens geen Eskimo
Dat soort
soort eigenwijeigenwijwant Eskimo is een scheldwoord.' Dat
teksten. Eigenlijk
Eigenlijk lieten
lieten we
we hem
hem maar
maar zo'n
zo'nbeetje
beetje
ze teksten.
doodziekwerden
werdenvan
van al
al die betlinks liggen, omdat we doodziek
weterij. Annemieke, het
het enige
enige meisje
meisje van
van onze
onze groep,
groep,
weterij.
engerd, zei ze.
ze. `Echt
'Echt zo
zoeentje
eentje die
die stiestievond hem een engerd,
kem probeert
probeert in
in je
je kont
kont te
te knijpen,
knijpen, of
ofstaat
staat te
te gluren
gluren als
als
En altijd
altijd dat
dat domme
domme geknip.
geknip.
je je verkleedt met gym. En
heeft vast al honderd
vijftig foto's
foto' svan
vanme
megemaakt.'
gemaakt.'
Hij heeft
honderd vijftig
als Rob
Rob en
enbroodmager,
broodmager,
even lang
lang als
Annemieke was even
kont moesten
moesten we
wenogal
nogallachen.
lachen. `Die
'Dieheb
hebjeje
dus om die kont
riep Sjaak.
Sjaak. Van veilige afstand, want Anneniet eens,' riep
judo en
en kon
kon ons
onsallemaal
allemaal aan.
aan.
mieke zat op judo
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Met Rob gebeurde iets vreselijks. We zouden
zouden een
een dag
dag
gaan
zijn allen
allen en
en dan
dan ergens
ergensbij
bij Sjaak
Sjaak in
in de
de
gaan fietsen met zijn
buurt
tWee weken niet
niet op
op
buurt roeiboten
roeiboten huren.
huren. Rob
Rob was
was twee
school
geweest, en
en we
wedachten
dachten dat
dat hij
hij gewoon
gewoonziek
ziekwas
was
school geweest,
of spijbelde, maar
maar drie
tocht zei
zei Mol
Mol
drie dagen
dagen voor
voor onze tocht
ineens, voordat
voordat hij
hij met
met de
de les
les begon: `Jongens,
'Jongens, ik moet
Versteeg. '
jullie iets vertellen over Rob Versteeg.'
Mol gaf Engels; hij
hij was de baas
baas van ons schooltje
schooltje én
én
onze klasseleraar
klasseleraar en we hadden
hadden hem
hem gevraagd
gevraagd of
ofhij
hij
ook meeging.
meeging. Hij
Hijheette
heettehelemaal
helemaalgeen
geenMol,
Mol,maar
maarVan
Van
Akker of zo
zo iets.
iets. We
We noemden
noemden hem
hem Mol
Molomdat
omdathij
hij er
er
zo uitzag:
uitzag: klein
klein en
en heel
heel breed,
breed, met
met grote
grote boerenhanden
boerenhanden
waarvan
het
ofeen
een krijtkrijtwaarvan het je
je verbaasde
verbaasde dat
dat ze
ze een pen of
vasthouden. Wij
Wij waren
waren misschien wel een
een
je konden vasthouden.
beetje raar,
raar, maar
gekste van
van ons
onsallemaal.
allemaal.
maar hij
hij was
was de gekste
kon hem
hem absoluut
absoluut niet
niet schelen
schelen wit
wátjejeprecies
precies deed
deed
Het kon
proschool,jeje mocht
mocht wat
wat hem
hembetreft
betreftjeje hele eigen proop school,
gramma kiezen of
ofniks
niksdoen,
doen,maar
maarhij
hijhad
hadtwee
tweeregels
regels::
Je gedraagt je hoffelijk en
en valt
valt niemand
niemand lastig,
lastig, want
want
jouw vrijheid
vrijheid houdt
houdtop
opwaar
waardie
dievan
vaneen
eenander
anderbegint.
begint.
jouw
je besluit
doe jeje het zo
zo goed
goedals
alsjeje
2 Als je
besluit iets te doen, doe
kunt.
IJ

vonden we
we een
een gek
gek reglement,
reglement, want
want op
opde
descholen
scholen
Dat vonden
hadden ze
zealtijd
altijdreglementen
reglementen
waar wij van af kwamen, hadden
lang als
als je
je arm.
arm. Maar
Maar we merkten al
al gauw hoe
hoe slim
slim
zo lang
Als je
je bij
bij voorbeeld
voorbeeldjeje rommel
rommelin
ineen
een
die regels waren. Als
klas liet slingeren,
slingeren, of
ofhard
hard zat
zat te
te praten
praten terwijl
terwijl anderen
anderen
werkten, werd
werdhij
hij razend
razend en
en zei: Wie
'Wiedenk
denkjeje wel
weldat
datje
je
werkten,
bent, dat
dat jeje verwacht dat
dat een
eenander
anderjeje troep
troep opruimt?
opruimt?
Regel J.' Of: `Dat
'Dat je
je je
zittetevervelen
vervelenmoet
moetjeje zelf
zelfwewe-ReglI.'
j zit
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ten, maar je stoort ons, dus je overtreedt regel I .'
Annemieke werd het een keer te veel. `Die rotregels
van jou,' riep ze. `Ik heb er liever twintig die je af en toe
moet overschrijven.'
Mol zei minzaam: `Op die twee regels berust de democratie, meid. Als je liever een politiestaat hebt, moet
je maken dat je wegkomt. Er zijn er genoeg, lees de
krant maar.'
En nu zei hij dus: `...over Rob Versteeg.'
`Is ie ziek?' riep Sjaak.
`Dat zou je kunnen zeggen,' zei Mol. `Hij werd op
een ochtend wakker, een paar weken geleden, en toen
eh... was een deel van zijn haar uitgevallen.'
`Jezus,' zei Annemieke.
`Eerst maar een klein beetje, maar de volgende ochtend weer, en ten slotte was hij helemaal kaal. Ik heb
hem gezien. Zo kaal als een baby. Hij durfde niet meer
naar school, maar nu wil hij wel weer. En hij wil ook
mee fietsen.'
Het was doodstil. Annemieke zat aan haar haar te
voelen. Ze had heel dik, donkerbruin haar. Ik moest
slikken als ik ernaar keek.
`Ik bedoel,' zei Mol. Hij streek over zijn haar; hij
was duidelijk een beetje verlegen met wat hij wilde zeggen. `Ik bedoel, je schrikt je misschien lam als hij op
school komt, en dat verwacht hij natuurlijk ook, maar
ik zou het heel vervelend vinden als jullie...'
`Je dacht toch niet dat wij hem zouden pésten,' riep
Annemieke. Niet met zo iets. Dat zou ik lullig van je
vinden, als je dat dacht.'
`Nee, niet echt,' zei Mol. `Maar ik moest het toch
zeggen.'
I2

Rob kwam de volgende dag weer op school en we bekeken het hoofd aandachtig. Zo iets was echt nog nooit
vertoond. Er zat absoluut geen haar meer op en van de
weeromstuit leken zijn wenkbrauwen vier maal zo
groot. Je kon dwars over zijn schedel de naden zien lopen die babyhoofden zo eng maken en die je ook op je
eigen hoofd nog onder je haar kan voelen.
`Je ziet er geleerd uit,' zei Herman. Herman was onze grote sportman. Hij voetbalde en had een zeilboot.
Zijn vader was rijk. Annemieke pakte Rob zijn fototoestel af om een foto van alle jongens te maken, de kale
Rob in het midden. Rob grijnsde voorzichtig, duidelijk
opgelucht dat niemand om hem lachte. Toen begon hij
te huilen. Dat was geen gezicht, zoals je je kunt voorstellen.
Jullie zei hij. Nou ja.'
`Wat nou jullie,' zei ik.
Nou ja,' zei Rob. `Jullie zijn geweldig.'
`Je moet niet zeuren,' zei Sjaak, buitengewoon zacht
voor zijn doen. Verder praatten we er niet over. Eigenlijk wende je gauw aan zo'n kale kop. En het vreemde
was, dat het Rob áárdiger leek te maken.
...

De volgende dag hadden we het over de fietstocht.
`Ik weet nog niet of ik meega,' zei Rob. `Iedereen die
we tegenkomen lacht zich dood. Een jongen met een
kale kop, tussen al dat haar van jullie.'
`We laten ons allemaal kaal knippen,' zei ik.
`Je zuster,' zei Herman.
Mol zei tegen Rob: `Volgens mij valt het niemand
op, jongen. Net als bij een verkeersongeluk. De getuigen hebben een gele Daf gezien met een non erin, maar
13

later blijkt het een Mercedes met een oude boer geweest te zijn.'
`Je moet een pruik opzetten,' zei Annemieke. `Dat
doet mijn zuster ook wel eens als ze met haar vriend
uitgaat. 't Is een beetje zweterig, maar niemand ziet
het.'
`Een pruik,' zei Mol peinzend.
`Een pruik,' zei Rob. `Jezus, dat is een goed idee. Een
pruik.'
`Misschien wel verstandig,' zei Mol. `Denk er eens
over. En zullen we nu nog eens iets gaan doen?'
`Gaat het nooit meer over?' riep Sjaak. `Ik bedoel,
komt het nooit meer goed, met je haar?'
`Ze weten het niet,' zei Rob. `Ze onderzoeken van alles. Misschien komt het terug. Misschien niet.' Hij zag
er weer terneergeslagen uit.
`Je bent zo ook mooi,' zei Annemieke. `Bijzonder.'
`Kom zeg, aan het werk,' zei Mol. `Liefdesverklaringen leg je maar in je vrije tijd af.'
`Mispunt,' zei Annemieke.
Op de ochtend van de fietstocht werd Rob door zijn
moeder gebracht. Dat wil zeggen: er stopte een grote lichtblauwe Buick voor ons schooltje, en daar stapten een mal geblondeerd mens, met een bontjas (terwijl
het hartstikke warm was) uit en een lange jongen met
idioot sluik, oranjerood haar. Samen begonnen ze een
racefiets achter uit de auto te halen.
`Wat een belachtelijke slee,' riep Sjaak. `Die verpest
evenveel lucht als drie kleintjes.' Toen pas zag ik dat de
jongen een ouderwetse cameratas over zijn schouder
had hangen.
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`Krijg nou alles, het is Rob,' zei Herman.
Rob dus. Hij kwam verlegen aan zijn pruik voelend
naar ons toe, maar hij was nu wel zover dat hij het niet
meer erg vond dat we over elkaar rolden van het lachen.
`Rooie!' riep Sjaak. De vrouw bleef geschokt bij de
auto staan kijken.
`Is ie heel idioot?' vroeg Rob. `Het was de enige die
we zo gauw konden krijgen.'
`Welnee, het gaat best,' zei Herman. `Mooie meid
ben j e zo.'
Rob zijn kunsthaar leek nog het meest op die rare
bossen glinsterend nylon die je in zo'n auto-wasinstallatie ziet.
`Kaal ben je leuker,' zei Annemieke. `Maar handig
is het wel. Nu denken ze: die is gek, en niet: die is
kaal.'
De moeder van Rob had het gelach en gebrul bezorgd uit de verte gevolgd. Nu kwam ze op wankele
hoge hakken naar ons toe als een uit haar krachten gegroeid schaap dat haar lam komt beschermen. `Robbie,' zei ze. `Weet je zeker dat je mee wil?'
`Hè ja, natuurlijk,' zei Rob geërgerd. `Zeur toch niet.
Ik ben geen invalide.'
Mol greep in en leidde de mevrouw onder geruststellend gemompel naar de auto.
`Robbíé,' siste Annemieke verontwaardigd in mijn
oor. `Een meter tachtig en dan "Robbie":
`Moeders,' zei ik. `Daar zou je kaal van worden.'
De fietstocht was fantastisch. Het was voorjaar en
mooi weer en we werden zelfs een beetje bruin. We reden de stad uit, de Amstel langs en over eindeloze binIS

nenweggetjes die Sjaak allemaal kende het land in. We
zagen stille boerderijen en echte lammetjes en een boer
die een pijpje rookte terwijl hij een boot vol glinsterende melkbussen door een sloot roeide. We kregen bijna
een ernstig ongeluk van het lachen toen een boerenknul
tegen Rob, die met Mol voorop fietste, `Rooie' riep.
Het werkte dus. We aten ons brood op bij een café met
een speeltuin, waar we vreselijk lullig gingen schommelen en zo, en daar viel het me voor het eerst op dat
Annemieke steeds bij Rob rondhing, als een lange magere surrogaatkip bij een pasgevonden kuiken.
Ze verhuurden ook roeiboten bij het café, en de rest
van de middag roeiden we over slootjes en meertjes,
tussen rietkanten en eilandjes vol vreemde vogels. We
hadden drie boten gehuurd; in de ene zaten Mol, Sjaak
en ik, in de tweede Rob, Annemieke en Herman, in de
derde de minder interessante figuren over wie ik je nog
niks verteld heb, en dat doe ik waarschijnlijk niet ook.
Ik verbaasde me weer zeer over Sjaak, die van al die rare vogels en planten de namen kende en ons tot stilte
maande als hij weer een bijzonder exemplaar zag. `Purperreiger! Baardmees!' Dat soort bizarre namen bleken ze te hebben. Mol en ik bleven meestal het antwoord schuldig als Sjaak ons vroeg wat voor bijzonder
stuk natuur dit nu weer was.
`Hee, wat is dit, een kwis ?' zei ik. `Ik dacht dat ik een
dagje uit was.'
Sjaak zei streng tegen Mol: `Je mag dan leraar wezen,
maar van de natuur weet je niks.'
Natuur is voor tevredenen en legen,' zei Mol. `Dat
beweer ik niet, dat zegt een groot dichter. Nee hoor, ik
schaam me dat ik er zo weinig van weet. Ik haal al die
16

brave beesten altijd door elkaar. Maar jouw vader is
bioloog, kunst.'
We leverden onder protest van Sjaak ook nog een
watergevecht met veel gespat, en achtervolgden elkaar
om een eilandje. Daarbij raakte Robs pruik te water.
Herman was natuurlijk het handigst met de riemen en
viste hem weer op, maar het leek nu wel een oranje
dweil, zodat Rob kaal mee terug moest. Om de een of
andere reden leek het hem steeds minder te kunnen
schelen. `Wordt mijn kop mooi bruin,' zei hij. Maar
toen we het café naderden, zette hij hem toch weer op.
De boot met hem, Annemieke en Herman was het
eerst weer bij het steigertje. Wij waren wel een meter of
twintig achter ze, de derde boot was nog verder achter
ons. Wat er op het steigertje gebeurde, zagen we dan
ook machteloos uit de verte aan. Op het terras zaten

twee knullen van een jaar of zestien, zeventien, met glazen bier voor zich op het tafeltje. Toen ze Rob zagen
uitstappen begonnen ze lullige opmerkingen te maken,
`Rooie' te roepen enzovoort. Rob zei iets terug, waarop een van de knullen opstond en op hem afkwam.
`Rooie pleeborstel,' zei de knul en gaf Rob een duw
waardoor hij bijna het water in vloog en de pruik van
zijn hoofd gleed. Rob was zo razend dat hij de knul een
lel tegen zijn hoofd gaf met de cameratas. De camera
bleek later nog aardig beschadigd. De knul tuimelde
achterover met zijn handen op zijn neus. Het bloed liep
tussen zijn vingers door. Maar intussen kwam zijn kameraad op Rob af. Dit werd het grote ogenblik voor
Annemieke. Voordat Herman zelfs maar in beweging

kon komen, had ze een van haar gemene judograppen
met die tweede gast uitgehaald, zodat hij op zijn rug op
17

de steiger belandde, met zijn schouder tegen een bolder, wat aardig pijn leek te doen. Die cursussen zelfverdediging voor vrouwen, dat is dus geen flauwekul, zoals jaloerse mannen wel eens beweren.
Intussen waren wij, terwijl Mol voor in de boot tegen de aanvallers stond te tieren, ook bij de steiger, zodat de twee helden het verstandig vonden hun brommers te grijpen en te maken dat ze wegkwamen, te meer
omdat ook de stevig gebouwde cafébaas naar buiten
kwam. Tegen de tijd dat wij vaste grond onder de voeten hadden, hoorde je alleen hun stomme geknetter
nog in de verte.
Rob stond er ontredderd bij, tranen in zijn ogen, de
verfomfaaide pruik en de cameratas in zijn handen.
`Die klootzakken,' zei hij. `Die klootzakken.'
`Jongen, wat gaf je hem een hengst,' zei Sjaak.
`Annemieke, die was goed,' zei Herman. `Ik wil een
vriendin die op judo zit, dan kan je veilig overal naar
toe.'
Mol betaalde de cafébaas de huur voor de boten en
onze consumpties, plus de biertjes van de gevluchte
aanvallers — alles uit zijn eigen zak. `Omdat ik zo'n geweldige dag heb gehad,' zei hij. We fietsten terug met
Rob naast Annemieke in het midden en met het gevoel
dat wij grote overwinningen hadden behaald op de wereld.
En waar ik bang voor was, gebeurde natuurlijk. De
volgende dag was het duidelijk dat Rob en Annemieke
met elkaar gingen. Ze zaten steeds naast elkaar in de
klas en liepen te praten op het plein, en als ze dachten
dat je niet keek hielden ze elkaars hand vast. Ik was raIó

zend jaloers en daardoor ontdekte ik pas echt dat ik de
hele tijd al verliefd was geweest op Annemieke, zonder
het zelf te weten. Dat had ik nooit in boeken gelezen,
dat het zo ook kon. Die Versteeg. Voor Annemieke
had ik ook nog wel kaal willen worden.
Weken later, net voor de zomervakantie, kwamen
Annemieke en Rob stralend bij school aanfietsen en
Annemieke riep: `De dokters zeggen dat Rob zijn haar
terugkomt.' Ook dat nog, dacht ik, want het was nog
niet over. `Je kan het al een beetje voelen,' zei Annemieke en ze aaide over Rob zijn hoofd. En die Versteeg
stond er maar dom bij te lachen.
`Gefeliciteerd, Rooie,' zei ik.

I9

Een jongen uit Italië

Onze school stond in een nieuwe buurt die ze midden
in de weilanden hadden gebouwd. Soms, als ik een
beetje zat te suffen onder schooltijd, stelde ik me voor
dat op de plek waar ik zat een paar jaar geleden nog
koeien liepen, en dan zag ik ineens een koe voor het
bord staan. Van dat soort gekke ideeën heb ik wel eens
last.
Uit de ramen van dat schooltje van ons zag je vooral
groen: bomen langs een polderweg, weilanden, een
vaart met een kromme houten brug, in de verte boerderijen. Maar in een hoek hadden ze ook fabrieken en
kantoorgebouwen neergezet. Het dichtst bij stond, aan
de vaart, een hoge grijze loods waar ze geneesmiddelen maakten. Er zaten alleen ramen in het dak, zodat je
niet kon zien wat er binnen gebeurde. Als de wind onze
kant op stond roken we die fabriek wel eens. Er kwamen de gekste geuren uit; soms rook het naar zoute
drop of zuurtjes, maar soms ook naar rotte eieren. Dan
ging Mol kwaad bellen of ze helemaal gek geworden
waren.
Ik was nooit in de buurt van die fabriek geweest,
maar tijdens onze tweede winter op school begon het
vreselijk hard te vriezen en toen schaatsten we over de
vaart de polder in om een tocht te gaan maken. Zo zag
ik voor het eerst de fabriek van dichtbij. Hij zag er maar
troosteloos uit. De grijze verf van de golfijzeren wan20

den was afgebladderd en smerig, en op een stuk geasfalteerd terrein lagen roestige vaten schots en scheef door
elkaar. Uit twee pijpen die uit de muur naar buiten
kwamen, droop vuilgeel vocht in de vaart, alsof het gebouw een snotneus had. Op die plek zaten twee wakken in het ijs. Volgens Sjaak kon je zien dat het puur
vergif was wat daar naar buiten kwam, omdat er geen
vogels in de wakken zaten. Sjaak zijn vader werkte in
een of ander instituut waar ze de vervuiling van het water onderzochten, daarom wist hij dat soort dingen. Ik
had geen flauw idee wat ik zelf later wilde gaan doen,
maar iets met fabrieken viel in elk geval af.
Verderop in de polder was het ijs prachtig en bijna
zwart van gladheid. Het galmde als metaal als we er met
ons groepje overheen kwamen. We zagen niemand behalve, bij een statig huis met een grote tuin aan het water, een oude heer en dame die met gekruiste armen
rondjes over het ijs draaiden, alsof ze dansten. `Dat wil
ik ook leren,' zei Annemieke tegen Rob, die steeds achter haar reed met zijn handen op haar heupen. Niet omdat dat nodig was, want ze schaatste beter dan hij, maar
omdat ze dat kennelijk lekker vonden. In een dorpje
klommen we op de kant om in een café koffie te drinken. De cafébaas zei dat het verderop vol scheuren en
gaten zat doordat de polder had gespuid. Maar dat was
niet erg: we moesten toch terug omdat het begon te
schemeren.
Toen we weer langs de fabriek kwamen, stond er een
groepje mannen aan de kant van het terrein over het bevroren kanaal te kijken. Het waren er een stuk of vijf,
kleine donkere mannen met overalls en handschoenen
aan en wollen mutsen op; ze hadden bijna allemaal een
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snor. Ze hielden kennelijk even pauze van het voortrollen van een roestige metalen tank, die nu tussen hen in
lag; ze hadden lange ijzeren staven in hun handen.
Twee of drie rookten een sigaret. Ze keken verbaasd
naar ons.
Herman, die natuurlijk ver voor ons uit schaatste op
zijn supernoren, maakte een dramatisch krassende
draai over het ijs en kwam ons tegemoet.
`Daar staan vijf Indianen,' riep hij.
`Jij bent gek,' zei Annemieke.
Maar ik begreep wel hoe Herman op Indianen kwam.
De mannen stonden daar aan de kant van het ijs, met
hun lange staven die op speren leken, alsof ze op jacht
waren en per ongeluk in dat koude land van ons terechtgekomen.

Niks Indianen. Italianen,' zei Rob.
`Hoe weet je dat?' zei ik.
`Van mijn oom,' zei Rob. `Die werkt bij de krant. Hij
heeft een stuk over die fabriek geschreven. Omdat ze
geen mensen kunnen krijgen, hebben ze arbeiders uit
Italië gehaald. Daar is het arm en ze hebben geen werk.'
Wat een flauwekul,' riep Sjaak. Hij keek kwaad naar
de roerloze mannen. `Zo kunnen we wel van de hele
wereld mensen gaan halen. Er zijn hier al te veel mensen.'
Wij stonden over de wakken heen naar de mannen te
kijken en zij keken naar ons.
Italië?' schreeuwde Rob.
Ze lachten en knikten. Een riep er iets dat we niet
verstonden. We zwaaiden en reden door. Ik wist niet
zo veel van Italië. Ik stelde me heuvels met oude stadjes
voor en stranden met palmen en kleurige vissersboten.
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Ik zelf moest er al niet aan denken in een fabriek te
werken waar geel gif uit droop, dus voor mensen uit
zo'n land leek het me helemaal vreselijk.
`Ik wou jullie nog even iets zeggen,' zei Mol aan het
eind van een les, een maand of twee later toen er al lang
geen ijs meer was en het volgens mij al weken regende.
`Er komt morgen een nieuwe jongen in jullie klas. Ik
hoop dat jullie hem hoffelijk ontvangen, niet met die
normale wantrouwige clubgeest van jullie als er een
vreemde binnenkomt.'
Mol was soms buitengewoon ongeduldig met ons de
laatste tijd. Hij zei zelf dat het kwam doordat hij net getrouwd was, en dat hij dat weliswaar buitengewoon
heerlijk vond, maar dat hij er toch ook erg aan moest
wennen dat hij niet meer precies kon doen wat hij wilde. Zijn vrouw was een Engelse. Hij had haar op reis
ontmoet en toen waren ze verliefd geworden.
`Een nieuwe?' vroeg Linda. `Is hij leuk?' Linda kon
meepraten over die clubgeest van ons. Ze was zelf een
paar maanden geleden uit een andere stad gekomen,
maar ze hoorde nu wel min of meer bij ons omdat ze
nogal bevriend was geraakt met Annemieke.
`Leuk. Leuk,' zei Mol. `Ja hoor eens, ik heb hem ook
maar één keer gezien. Toen hij met zijn vader op de
spreekavond kwam. Het leek me een aardige jongen.
Wat een vreselijk woord trouwens, "leuk". Waarom
noemen jullie altijd alles "leuk". Er bestaan zo veel
méér woorden: interessant, aardig, boeiend. Leuk.'
`God ja, het is maar een woord,' zei Linda. `Ik heb
het niet bedacht. Het bestaat. Dan is er toch niks tegen?
En ik ben niet "jullie".'
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`Neem me niet kwalijk,' zei Mol. `Ik wilde allee
maar zeggen: wees een beetje vriendelijk tegen die jongen. Hij is echt een vreemdeling. Hij komt uit Italië en
hij spreekt nog maar heel weinig Nederlands. Stel je
voor dat je zelf zo maar ergens in Zuid-Italië wordt
neergepoot en daar naar school moet, tussen allemaal
mensen die je niet verstaat.'
`Werkt zijn vader bij die fabriek?' vroeg Annemieke.
Ze wees naar het raam.
`Ja,' zei Mol. `Die andere mannen wonen in een soort
pension, maar Paolo's vader heeft een huis gevonden
en zijn vrouw en zijn zoon laten overkomen. Paolo
heeft eerst op een andere school gezeten, maar dat ging
niet.'
`Ik vind het gek,' zei Sjaak. Waarom moeten die Italianen hier werken? Dan moeten ze niet in ons aardrijkskundeboek zetten dat Nederland overbevolkt is.'
`Wat een onzin,' zei Rob. `Als de Nederlanders dat
werk nou niet willen doen. Die fabriek haalt ze alleen
maar hierheen omdat ze er voordeel bij hebben, niet
om die arme Italianen te helpen.'
`Het is ook niks nieuws, Sjaak,' zei Mol sussend,
want Sjaak begon alweer een rode kop te krijgen, zoals
altijd als hij wordt tegengesproken. `De helft van de
schoorsteenvegers in Amsterdam is al generaties lang
Italiaans.'
`IJscomannen,' zei Herman.
`En jouw vrouw is Engels,' zei Linda. `Die werkt
toch ook hier? Wat doet ze eigenlijk?'
`Ze geeft les,' zei Mol. `Aan de universiteit. Ze is heel
geleerd.'
Sjaak bleef nog wat namopperen, over vreemdelin24

gen die je niet eens kon verstaan en Nederlanders die
moesten emigreren omdat het hier zo dichtbevolkt
was.
De volgende ochtend stond er een tengere, donkere
jongen op het plein van een afstand naar onze groep te
kijken. Hij zag er niet veel anders uit dan wij, met een
spijkerbroek en een trui en een jek aan, en toch zag je
meteen dat hij anders was. Waaraan weet ik ook niet
precies, zijn manier van staan en naar ons kijken of zo.
Dat duurde even. Wij stonden bij elkaar en keken af
en toe naar de jongen, de jongen deed net alsof hij niet
naar ons keek. Annemieke kreeg er genoeg van. `We lijken wel gek,' zei ze en ze stapte naar de jongen toe.
`Hallo.' Wij liepen aarzelend achter haar aan.
`Hallo,' zei de jongen. Hij had een donker gezicht,
maar je zag toch dat hij een kleur kreeg als vuur.
`Wat is hallo in het Italiaans,' vroeg Annemieke.
`Ciao,' zei de jongen schor. `Buon giorno.'
`Vind je het hier leuk?' vroeg Linda.
De jongen werd nog roder en haalde zijn schouders
op om duidelijk te maken dat hij het niet begreep.
`Holland,' riep Rob. `Amusant? Haha?'
`Ti piacciono i Paesi Bassi ?' vroeg Mol. Ik had niet gemerkt dat hij achter mij was komen staan.
`Hee, ken je Italiaans?' schreeuwde Sjaak.
`Si,' zei de jongen. `Mi piaciono.'
`Een beetje,' zei Mol.
Wat vroeg je aan hem?' zei Linda.
`Hetzelfde als jij,' zei Mol. `En hij zegt dat het hem
wel bevalt. Zullen we naar binnen gaan?'
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De eerste weken was het een enorm getob met Paolo.
Hij begreep geen barst van wat je tegen hem zei, en als
wij ergens om lachten, dacht hij dat we hem uitlachten
en dan werd hij vreselijk driftig. Toen ik een keer buiten op het plein met Mol liep te praten, vertelde die me
dat Paolo zich erg onzeker voelde, omdat hij in zijn Italiaanse dorp niet gewend was dat jongens en meisjes zo
met elkaar omgingen als wij. Hij was vreselijk geschrokken toen Annemieke hem zo maar had aangesproken. Mol gaf Paolo thuis extra les in Nederlands,
en na een tijdje begon hij kromme zinnen te zeggen als
`Herman en mij voetbal gisteren', en: `Walter jij ga in
stad na school dit middag?' En weer wat later werden
zijn zinnen steeds minder krom en werd hij dikke
vrienden met Sjaak. Dat kwam doordat hij net zo gek
van de natuur was als die stekelkop.
Je hoorde Sjaak niet meer over buitenlanders die hier
niks te zoeken hadden. Paolo vertelde Sjaak van wilde
zwijnen, vossen en wolven daar in de bergen in het
zuiden, van arenden die je boven de dalen zag zweven
en van zijn woede dat de jagers er op alles schoten wat
bewoog. En Sjaak liet hem in de polder koppels ganzen
zien en pestvogels en duizend soorten eenden waarvan
ik de namen niet weet, en nam hem mee om naar zijn
paarden te kijken. In het voorjaar leek het alsof Paolo
er altijd was geweest.
In de paasvakantie gingen zijn ouders naar Italië op
familiebezoek. Familie, had Paolo ons uitgelegd, was
in Italië het belangrijkste wat er bestond. Veel mannen
uit zijn familie werkten in Zwitserland of Duitsland of
Nederland, maar voor de verjaardag van zijn groot26

moeder kwamen ze allemaal terug naar het kleine stadje. Paolo was liever in Nederland gebleven om met
Sjaak de polder in te gaan, maar hij moest mee. En op
een middag, toen Paolo met een stel neven aan het voetballen was en zijn ouders met hun Fiatje naar een ander
stadje gingen om een oom en tante te bezoeken, werden ze aangereden door een veel te hard rijdende
vrachtauto. Ze waren meteen dood. En wij wisten van
niks, we hoorden het pas van Mol toen de vakantie
voorbij was en die mensen al lang begraven waren, daar
in het verre Italië.
`Hee, en wat nou?' riep Sjaak. `Komt ie terug?'
`Ik heet geen hee,' zei Mol. `En ik weet het niet. Het
is verschrikkelijk, jongens.'
`Hij wil daar niet blijven,' zei Sjaak. `Hij vindt het
hier veel leuker. Dat heeft ie zelf tegen me gezegd.' Hij
kreeg een vlekkerig rood gezicht, haalde zijn zakdoek
uit zijn zak en begon hard zijn neus te snuiten.
Waarom schrijven jullie hem niet?' zei Mol. `Ik zal
die fabriek wel bellen om het adres.'
Annemieke zat te huilen. Wat een rotstreek,' zei ze
steeds maar. We begrepen wel dat ze niet eens die
vrachtwagenchauffeur bedoelde, al hadden ze die van
mij meteen mogen vierendelen of iets anders vreselijks.
Rob zat bezorgd naast haar en hield haar hand vast.
We schreven de brief bij mij thuis, Annemieke, Rob,
Linda en ik. Sjaak wou niet meedoen, `omdat ik dan
steeds moet janken,' zei hij. We tobden eindeloos over
wat erin moest, en of er `Lieve Paolo' (Linda en Annemieke) of `Beste Paolo' (Rob en ik) boven moest, terwijl mijn moeder ons koppen koffie en thee bracht.
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Waarom zouden jongens niet aan een andere jongen
"lieve" mogen schrijven, en meisjes wél,' zei Annemieke kwaad.
`Dat kun je niet uitleggen,' zei ik. `Meisjes lopen ook
gearmd op straat en zoenen elkaar.'
`Mannen moeten nog veel leren,' zei mijn moeder.
`Ze hebben eeuwenlang geen "lieve" tegen elkaar mogen zeggen. Ze hebben nog een beetje tijd nodig.'
`Hoe lang?' zei Linda.
`Misschien nog een eeuw of wat,' zei mijn moeder.
`Klaar zijn we,' zei Annemieke.
Uiteindelijk schreven we dit:
Lieve Paolo (want Rob en ik hadden verloren),
van meneer Mol hoorden we van het ongeluk. We
vinden het verschrikkelijk voor je en we zouden je
graag helpen. Maar je bent zo ver weg en daarom
schrijven we je maar. We condoleren je met het verlies
van je ouders. We voelen ons vreselijk machteloos omdat we niets kunnen doen.
Als je hoofd misschien over een tijd weer naar zulke
dingen staat, wil je ons dan eens schrijven hoe het met
je gaat en wat je nu gaat doen? We denken veel aan je.
Heel veel sterkte en hartelijke groeten van je vrienden en vriendinnen in Nederland.

`Die Linda, dat is een leuke meid,' zei mijn moeder
toen ze weg waren.
`Vind je?' zei ik.
De volgende dag ondertekende iedereen de brief, ook
Mol en juffrouw Barnard, van wie we Frans en Neder28
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met een vest; de tweede was een sportief type met een
forse snor en een leren jek aan.
Mol zei: `Dit is meneer Van Dam van de fabriek
daar.' Hij wees naar het grijze blok in het groen. `En dit
is inspecteur De Vries.' En tegen de mannen: `Dit is de
klas.'
`Politie?' zei Sjaak. `Wat krijgen we nou?'
`Maak je geen zorgen,' zei de snor. `We zijn op zoek
naar informatie over Paolo Buontempi. Hij is in Italië
verdwenen uit het huis van zijn grootouders. Weggelopen. We hopen dat jullie ons misschien kunnen helpen.'
`Is ie dan in Nederland?' vroeg Rob verbaasd.
`Dat weten we niet,' zei de heer met het vest. `Zijn
grootouders hebben hem in huis genomen na de dood
van zijn ouders. Een week geleden is hij daar verdwenen . Zij hebben de politie gebeld, en die heeft de politie
in Nederland gewaarschuwd. Inspecteur De Vries
kwam bij ons navraag doen bij onze Italiaanse werknemers. Toen herinnerde ik me dat ik meneer Van Akker
het adres in Italië had gegeven omdat jullie Paolo wilden schrijven.'
Ik moest even nadenken wie meneer Van Akker was.
`Wij vragen ons af of Paolo misschien een van jullie
teruggeschreven heeft,' zei de inspecteur.
Er viel een stilte waarin iedereen zijn hoofd schudde,
behalve juffrouw Barnard die juist knikte, waarschijnlijk omdat ze het een goede vraag vond.
`Of gebeld?' vroeg Mol. Hetzelfde.
`Hij heeft bij zijn grootouders geld meegenomen,'
zei de inspecteur. `Genoeg om de trein hierheen te nemen.' Hij keek ons een voor een aan.
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Nou, het ziet ernaar uit dat wij u niet kunnen helpen,' zei Mol.
De inspecteur vroeg nog of wij onmiddellijk wilden waarschuwen als we misschien iets zouden horen,
meneer Van Akker hier had het telefoonnummer, en
toen gingen ze weer, nadat ze juffrouw Barnard en
ons hadden bedankt.
`Die arme jongen,' zei juffrouw Barnard. Ze ging op
de voorste bank zitten, wat altijd gênant was omdat je
dan zag dat ze een zeer grote, gebreide onderbroek aan
had waar je liever niet naar keek.
Nou ja,' zei ze. `Continuons, messieurs dames. Zijn
jullie er een beetje uitgekomen?'
Ze bedoelde uit een liedje dat ze ons de vorige keer
had laten horen van een bandje. Ze had soms een wat
vreemde manier van lesgeven. Als ze zo'n bandje draaide, moest je proberen zoveel mogelijk woorden te herkennen. Dan gaf ze de tekst en moest je thuis alles opzoeken wat je niet kende. Het werkte wel goed, moet ik
zeggen, maar haar muzikale smaak was wel iets anders
dan de onze. Die liedjes waren vaak behoorlijk vervelend, maar omdat ze ze zelf zo mooi vond, zeurden we
er niet over. Deze keer was het trouwens een tekst die
mij wel aanstond:
Je n'avais jamais óté mon chapeau
devant personne.
`Ik had nog nooit voor iemand mijn hoed afgenomen,'
dus, als je te lui bent om het zelf op te zoeken. Dat was
een kwaal waar ik zelf ook nogal aan leed, volgens mijn
ouders en Mol: dat ik maar moeilijk gezag van anderen
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Rob en ik fietsten weg, Sjaak ging de andere kant op.
De inspecteur grijnsde tegen ons en wandelde bedaard
weg.
Het motregende toen Rob en ik na het eten naar Sjaaks
huis fietsten.
`Ook dat nog,' mopperde Rob. Wat zou die rare
nou willen?'
`Hij deed behoorlijk zenuwachtig,' zei ik. `Vooral
omdat die snor daar stond, geloof ik.'
`zou hij toch iets van Paolo gehoord hebben?' vroeg
Rob.
`Dat kon ie dan toch gewoon zeggen,' zei ik.
Bij Sjaaks huis stonden de paarden glimmend achter
de afrastering toen we afstapten. Het was al vrij donker. In het huis brandde licht. Een van de paarden hinnikte en Sjaak kwam meteen naar buiten, alsof hij achter de voordeur op ons had staan wachten.
`We gaan naar mijn schuurtje,' zei hij.
Je had waarschijnlijk al begrepen dat het bij Sjaak
thuis een beetje anders was dan bij de meeste mensen.
Zijn ouders waren alle twee erg van de natuur en ze
gingen vaak naar vergaderingen en vogelweekends, en
Sjaak was veel alleen en groeide volgens mij zo'n beetje
wild op. Hij had geen kamer in het grote huis, maar een
schuurtje achter op het erf, waar hij woonde als in een
eigen huisje. Daar stonden zijn bed, een kacheltje, een
oude tafel met een verzameling stoelen, kasten met zijn
platen en boeken en strips, plus een bizarre collectie
schelpen, stenen, opgezette beesten en glazen bakken
met allerlei ongedierte. Er was zelfs een w c. Ik had een
moeder die het nodig vond eens in de week mijn kamer
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op te ruimen, dus ik was wel eens jaloers op Sjaak om
dat huisje.
Sjaak ging ons voor. Zijn moeder zwaaide naar ons
achter het open keukenraam en riep: `Willen jullie
thee?'
`Ik zet zelf wel,' riep Sjaak.
`Goed hoor.'
In het huisje was het warm. De lamp brandde en
Sjaak zijn huiswerk lag op tafel. Rob en ik trokken ons
natte jek uit en gingen zitten, maar Sjaak liep door naar
de deur van een soort rommelhok achterin en klopte.
`Kom maar,' zei hij zacht. De deur ging open en Paolo
kwam binnen.
`Krijg nou alles,' zei ik.
`Ik dacht al zo iets,' zei Rob.
Paolo begon te huilen, vervolgens te lachen en deed
toen iets waarvan ik wel even opkeek: hij omhelsde mij
en toen Rob en gaf ons stevige zoenen op onze wangen.
`Dat schijnt in Italië gewoon te zijn,' zei Sjaak. `Hij
stond twee dagen geleden ineens voor de deur. Gelukkig waren mijn ouders niet thuis. Die weten van niks.
Ik heb hem verstopt. Maar ik schrok me rot toen die
smeris vanmiddag ineens op school kwam. Help! dacht
ik.'
`Heb je in dat hok geslapen?' zei ik tegen Paolo.
`Is okee,' zei Paolo. Hij zag er mager en een beetje
bleek uit, maar verder zag je eigenlijk niets bijzonders
aan hem. Had ik dan verwacht dat je een ander gezicht
kreeg als je vader en moeder werden doodgereden?
`Ik kon niet daar blijven,' zei Paolo. `Echt niet.'
`Nee, dat is wel duidelijk,' zei Rob.
`Als jij het Walter en Rob vertelt,' zei Sjaak, `dan haal
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ik even thee. Ik heb het al gehoord.'
`Jezus, als Sjaak zijn vader en moeder je ontdekken,'
zei ik.
`Die komen hier nooit,' zei Sjaak. `Ik loop ook nooit
zo maar hun kamers binnen. Dat is een afspraak. Het is
alleen lastig dat die gast ook moet eten. Ik moet steeds
gauw iets uit de ijskast jatten als ze weg zijn en het stiekem klaarmaken. Ik moet hulp hebben.'
Sjaak verdween. Rob en ik keken naar Paolo.
`Ik kon niet daar blijven,' zei hij. `Ik moest bij mijn
opa en oma wonen.'
`Hoe ben je hier gekomen?' vroeg Rob. `Ik bedoel,
het is zo vér en zo.'
`Mijn opa en oma gaan altijd vroeg naar bed,' zei Paolo. `Ik heb mijn kleren gepakt. Toen ben ik met bus
naar Napels gegaan. Daar kon ik met nachttrein. Dat
had ik opgezocht. Ik had alles...'
`Voorbereid,' zei Rob.
'Voorbereid.'
`De politie is op school geweest,' zei ik. `Ze zoeken
je.

`Ze zeiden dat je geld had gestolen,' zei Rob streng.
Niet gestolen,' zei Paolo. Hij keek boos naar Rob.
`Geld was van mijn vader en moeder. Lag in kast van
oma, maar was niet haar geld.'
Wat wil je nou verder doen?' vroeg ik. `Je kan hier
toch niet in dat hok blijven zitten. Misschien wel een
paar dagen, maar toch geen wéken of zo.'
`Ik weet het niet,' zei Paolo. `Toen kwam jullie brief.
Ik wou naar jullie toe.'
In een van Sjaaks bakken kwam een knalgroene hagedis behoedzaam tussen wat bladeren uit schuiven
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en keek naar ons met kille oogjes. Sjaak kwam binnen
met een dienblad vol koppen thee en plakken koek.
`Mijn moeder is weg,' zei hij. `En mijn vader heeft een
vergadering, dat wordt altijd laat. Niemand kan ons
storen.'
`Ik hou niet van die opa en oma,' zei Paolo wanhopig
tegen Rob en mij. Zijn gezicht trok alsof hij weer ging
huilen, maar in plaats daarvan ging hij steeds kwader
kijken. Niet van deze. Zijn pappa en mamma van mijn
moeder. Ze denken dat ze heel deftig zijn. Begrijp je?
Nooit lachen. Zwarte jurk, zwarte pak. Begrijp je?'
`Zwart pak,' zei Rob automatisch. Hij had altijd het
meest Paolo's Nederlands verbeterd.
Paolo's andere opa en oma waren dood. De twee families hadden nooit met elkaar kunnen opschieten. (Ik
neem het verhaal maar even over van Paolo, want ik wil
niet dat je hem nu als een krompratende idioot voor je
ziet. Hij praatte nog steeds een beetje vreemd als hij
kwaad of in de war was. Nou én? Hoe staat het met
jouw Italiaans?) De ouders van Paolo's vader waren
simpele boerenmensen bij wie Paolo altijd graag logeerde. Maar die opa en oma waren dood. De ouders
van zijn moeder voelden zich heel wat. Toen zijn boerenomaatje nog leefde, vertelde Paolo, hadden ze een
keer op zijn moeders verjaardag met de twee families in
een restaurant gegeten. De andere opa en oma zaten als
stijve bleke poppen met de even stijve ooms en tantes
aan de ene kant van de tafel, en de boerenoma met haar
zoons en dochters aan de andere. De stijve-poppenkant had de hele avond geen woord gezegd, terwijl aan
de andere kant druk gepraat en gelachen werd. Toen
het vrolijke omaatje haar gebit eruit had gehaald omdat
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er een botje of zo iets onder zat, waren de andere opa
en oma ijzig opgestaan en het restaurant uit gelopen.
En nu hadden die twee Paolo na het ongeluk gewoon
opgeëist, als een tafel of een kast.
`Begrijp je? Begrijp je?' zei Paolo.
Wij begrepen het. Maar het leek me allemaal nogal
uitzichtloos.
`Ze vinden je toch altijd,' zei ik somber. `Volgens mij
vertrouwt die snor het bij voorbeeld al niet. Die stond
niet voor niks bij school.'
`Ach, ga weg,' zei Rob. `Misschien haalt ie daar altijd
zijn sigaretten. Jullie huis,' zei hij tegen Paolo. `Wat is
daarmee gebeurd?'
`Al onze spullen zijn naar Italië gestuurd. Er wonen
andere mensen in. Andere Italianen.'
`Dus je hebt geen huis meer,' zei Rob.
`Je zou er toch niet kunnen wonen,' zei ik. `Ze laten
geen jongens alleen in een huis wonen.'
`Mijn ouders vinden het goed als hij hier woont,' zei
Sjaak. Hij kreeg er een kleur van.
`Heb je dat gevraagd?' zei Rob.
`Nee, maar ik weet het.'
Ik zei: `Dan moet je het tegen ze zeggen. Je hebt toch
aardige ouders.'
`Dat gaat wel,' zei Sjaak. `Maar als ik het vertel, gaat
mijn moeder met haar verschrikkelijke eerlijkheid meteen naar de politie. Die heeft zo haar eigen ideeën over
eerlijkheid. Daar word je soms gek van.'
`Ik weet het niet,' zei Paolo. Wij wisten het ook niet.
We keken elkaar aan en dronken thee en aten alle koek
op. De regen tikte op het dak van Sjaaks huisje.
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Rob zei: `Laten we niks overhaast doen. Voorlopig
zit je hier veilig. Intussen kunnen wij over een plan nadenken.'
`Ik wil niet terug,' zei Paolo.
`Ik heb jullie hulp nodig,' zei Sjaak. `Kijk, ik kan niet
bij mijn moeder uit de ijskast blijven gappen. Op een
gegeven ogenblik merkt ze dat het eten bliksemsnel
verdwijnt. Ik heb gisteren extra brood gekocht, en
melk, maar ik ga zo met een noodgang door mijn zakgeld heen. Kunnen we niet...'
`Ik heb nog een beetje geld,' zei Paolo. `Niet zo veel.'
`We kunnen lappen,' zei ik. `Allemaal iets van ons
zakgeld.'
`Dan moet Annemieke het ook weten,' zei Rob.
`En Linda misschien,' zei ik. `En Herman.'
`En nog iets,' zei Sjaak. `Stel je voor dat Walter gelijk
heeft, dat die snor ons in de gaten houdt. Dan moet ik
niet steeds de boodschappen doen.'
`Om de beurt,' zei Rob. `En dan moeten wij ons hier
niet meer laten zien. Maar ik geloof er niks van. De politie heeft wel wat anders te doen.'
We maakten een lijstje:
gehakt
appels
brood
melk
sinaasappelsap
boter
koek
kaas
chips
`En pleepapier,' zei Sjaak. We zetten het erbij en
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spraken af dat Rob en Annemieke de volgende dag tussen de middag boodschappen zouden doen en Linda en
ik de dag erop. Herman zouden we daarna inlichten.
Rob en ik trokken onze jeks aan en gingen naar buiten.
Het was donker. Je hoorde de paarden snuiven bij het
hek, maar je zag ze niet. Ik betrapte mezelf erop dat ik
op de terugweg naar elke figuur langs de weg keek of
het de snor niet was.
De volgende dag brachten Rob en ik Annemieke en
Linda op de hoogte en Sjaak kreeg onder de les een
plastic zak van Rob toegeschoven. De dag erop gingen
Linda en ik tussen de middag naar de supermarkt in
de nieuwbouwbuurt achter de school. Ik was een
beetje verlegen, want zo goed kende ik Linda niet, en
nu leek het wel of we als een echtpaartje boodschappen
gingen doen. Ik heb geloof ik Linda nog niet voor je beschreven, en dat vind ik ook behoorlijk moeilijk. Laat
ik maar zeggen dat ze iets kleiner was dan Annemieke,
en dan ik, maar niet zo mager (als Annemieke). Ze had
kortgeknipt zwart haar en blauwe ogen, dat zie je niet
zo veel, en ze was meestal heel vrolijk, maar ze kon ook
ineens erg stil worden. Dan werden haar ogen een
beetje grijs en dan vond ik haar bijna griezelig, omdat
je geen idee had wat ze dan allemaal dacht. Nu was ze
vrolijk. Ze liep vastberaden tussen de rekken door en ik
slungelde maar zo'n beetje met het winkelkarretje achter haar aan en keek naar haar. Ik zag ineens haar billen
en hoe haar kleine borsten bijna verdwenen toen ze iets
hoog uit een rek pakte.
`Zoek jij pleepapier,' riep ze.
`Absoluut,' zei ik.
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Ik draafde tussen de rekken door naar de drogisterijafdeling, en terug met een fiks pak w c-papier, zo met
mijn gedachten bij Linda dat ik de snor niet zag en in
volle vaart tegen hem opbotste.
`Pardon,' zei ik. Toen zag ik pas dat hij het was.
`Hoe huishoudelijk,' zei hij. Linda stond met grote
ogen achter hem en kreeg toen tot mijn schrik en woede de slappe lach.
`Ja,' zei ik. `De moderne tijd. Wat toevallig dat u hier
ook boodschappen doet.'
`Ik woon hier vlakbij,' zei hij. Tot mijn opluchting
kwam Linda's gezicht weer zo'n beetje in de plooi.
`Boodschappen voor school?' vroeg hij minzaam.
`Nee,' zei ik bits. `Ik help mijn vriendin. Haar moeder is ziek. En het gaat u trouwens geen barst aan.'
Dat was nu weer dom van mij. Was ik zo mooi koel
en beheerst begonnen, en nu voelde ik me driftig worden omdat die vent me ondervroeg. Je n'avais jamais
óté mon chapeau. Zo was het maar net. Maar ik maakte
mezelf er natuurlijk wel verdacht mee.
`Moet u geen winkelwagentje?' vroeg Linda achter
hem. Hij draaide zich om en ze lachte vrolijk tegen
hem. `U bent in overtreding.' Ze wees op het bordje
waarop stond dat winkelen zonder wagentje verboden
was en trok mij mee naar de kassa. De snor ging heel
geïnteresseerd in de rekken kijken en wij maakten dat
we buiten kwamen.
`Sorry, dat was stom van mij,' zei ik. Mijn hart bonkte.
'Wat?'
Nou, dat ik kwaad werd. Hij heeft ons door. Nu
weet ik het zeker.'
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`0, ik dacht dat van die vriendin met haar zieke moeder,' zei Linda.
`We moeten met Mol praten,' zei ik haastig. `Er moet
iets gebeuren. Die vent weet dat Paolo ergens ondergedoken zit. Ik vind het behoorlijk slim van hem dat hij
gesnapt heeft dat wij eten voor hem moeten kopen. Hij
hoeft alleen maar de figuur te volgen die met de boodschappen naar huis gaat. Sjaak dus.'
`Je hebt gelijk,' zei Linda. `We moeten het tegen Mol
zeggen.'
En dat deden we. Annemieke en Linda gingen hem vragen of we hem na schooltijd konden spreken. Het was
een hele vergadering, Sjaak met de plastic tas van de supermarkt, Annemieke en Linda, Rob en ik. Herman
had ons wantrouwig nagekeken toen we in optocht
naar Mols kamer gingen, en ik voelde me wel een beetje
schuldig tegenover hem, maar als Mol het eenmaal
wist, konden we het hem ook vertellen.
`Een mooie boel,' zei Mol, toen we hem het verhaal
hadden verteld. `Jullie hebben dus mooi zitten liegen
tegen die inspecteur, en mij voor schut gezet. Hij zei:
we weten bijna zeker dat die jongen naar Nederland is
gegaan. Ze hebben in Italië een signalement van een
jongen die in Napels een kaartje heeft gekocht. Dat
signalement klopt. En ik zei: deze klas liegt niet.
Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Nou, weg
hand.'
`Ik heb alleen gelogen,' zei Sjaak. `De anderen wisten
het toen nog niet.'
`We doen het zo,' zei Mol. `Ik bel dadelijk de politie
om te zeggen dat Paolo terecht is. En ik kom vanavond
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naar jouw huis, Sjaak, om erover te praten. We moeten
een oplossing bedenken. Zijn je ouders thuis vanavond?'
`Weet ik niet,' zei Sjaak. `Ik kan even bellen.'
`Maar als je het tegen de politie vertelt,' riep Annemieke, `dan springt die snor meteen in zijn auto om met
loeiende sirenes Paolo op te pakken.'
`Je denkt toch niet dat ik zo stom ben?' zei Mol. `Ik
ga hem natuurlijk niet meteen vertellen waar Paolo zit.
Ik zal hem zeggen dat hij terecht is en dat ik eerst met
hem wil praten. Dan wacht de inspecteur netjes zijn
beurt af. Het leraarsambt mag dan veel aanzien verloren hebben, maar zo veel gezag heb ik nog wel.'
Toen we buiten kwamen, stond Herman op ons te
wachten. Dat wil zeggen: hij deed alsof hij helemaal
niet stond te wachten, maar aan zijn fietsketting had
zitten prutsen. Zijn handen waren pikzwart en hij had
een gezicht als een donderbui.
`Lukt het?' zei Annemieke.
`Wat hadden jullie nou?' zei Herman.
`Ketting eraf?' vroeg Sjaak.
`Helemaal niet,' zei Rob.
Herman sprong kwaad op, maar toen hield hij het
niet meer. Hij begon te lachen. `Betrapt,' zei hij en wij
lichtten hem in over Paolo.
`Ik had ook best boodschappen willen doen,' zei
Herman.
`We hadden je ook zeker gevraagd,' zei ik. `Het liep
nu toevallig zo. Het was geen opzet.'
`Natuurlijk niet. Okee,' zei Herman.
Nou, ik moet het mijn moeder gaan vertellen,' zei
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Sjaak met een zucht. Hij stapte op met zijn boodschappentas.
`Moeten we meegaan?' vroeg ik.
`Beter van niet,' zei Sjaak. `Ze gaat beslist een lezing
houden over eerlijkheid. Nou, tot morgen.' Hij fietste
weg.
Rob en Annemieke fietsten ook weg. Herman ging
de school in om zijn handen te wassen.
`Ik moet ook weg,' zei Linda. `Anders krijg ik last
met mijn vader.'
`Is die zo vervelend?' vroeg ik.
Ze haalde haar schouders op en kreeg die ogen. Ik
wist niet goed wat ik moest zeggen. Ik had wel zo iets
willen zeggen als: `Vond je het goed dat ik zei, "vriendin",' maar ik had het gevoel dat mijn mond vol stopverf zat. Ik stapte haastig op en riep hard: Nou, tot
morgen.'
Toen ik omkeek zag ik dat ze me stond na te kijken.
Toen stapte ze ook op en reed de andere kant uit.
Het laatste wat ik verwacht had, was dat Paolo de volgende dag op school zou zijn. Maar daar stond hij naast
Sjaak op het plein, en ze deden samen verslag.
Nou, mijn moeder, jongen,' riep Sjaak. `Die was
kwaad.'
`Lieve moeder,' zei Paolo.
Sjaak had een benauwd halfuur gehad toen hij zijn
moeder van de verstekeling moest vertellen. Ze had
precies gereageerd zoals hij voorspeld had: furieus,
omdat hij niet eerlijk tegen haar was geweest. Toen was
Paolo uit het schuurtje gehaald, en zodra hij binnen
was sloeg haar boosheid om in moederlijke bezorgd43

heid, omdat hij zo bleek was en al die tijd (nou ja, vier
dagen) in dat hok had moeten zitten. Ze had Paolo in
haar armen genomen en die had aan haar boezem een
potje gejankt. `Daar zat ik dus mooi voor aap bij,' zei
Sjaak.
Vervolgens kwam Sjaaks vader thuis en kregen zijn
ouders bijna ruzie, omdat Sjaaks vader het voor zijn
zoon opnam en zei dat je voor een vriend soms gekke
dingen móést doen; bovendien had Sjaak niet gelogen
maar alleen iets verzwégen, wat iets heel anders was.
's Avonds kwam Mol, tot Sjaaks grote schrik samen
met de snor. Maar die kon niet tegen Sjaaks moeder op.
Ze trok meteen van leer toen de inspecteur binnenkwam: `Als u maar weet dat die jongen hier blijft tot er
een oplossing is gevonden. Hij moet eerst eens behoorlijk eten en uitrusten.' Ze spraken af dat Paolo bij Sjaak
mocht blijven en gewoon naar school zou gaan, in afwachting van verdere gebeurtenissen. Mol zou Paolo's
grootouders waarschuwen. Wij sprongen om Paolo
heen en zongen `Lang zal ie leven', wat de andere klas
en het lyceum er weer eens van overtuigde dat wij allemaal hartstikke gek waren.
`En geen flauwekul meer,' zei Mol later in de les. `Ik
sta borg voor jullie bij inspecteur De Vries. En één keer
voor gek staan vind ik wel genoeg.'
De verdere gebeurtenissen volgden snel. Er kwam
een telegram van Paolo's grootouders, dat ze hem kwamen halen.
`Loop ik weer weg,' zei Paolo.
Dat leidde tot een woedeuitbarsting van Mol. Niks
weglopen,' riep hij. Wou je je hele leven blijven weglopen? Je wacht bedaard tot je grootouders hier zijn, en
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dan praten we erover. Als je wegloopt steek ik geen
poot meer voor je uit.'
En zo ging het. De grootouders kwamen aan en gingen in een hotel, en 's avonds was er een gesprek met
Mol en Sjaaks ouders en Paolo en zijn grootouders bij
Sjaak thuis. Sjaak had eerst met Paolo het hele erf en het
huis opgeruimd om een goeie indruk te maken, maar
dat vertelden ze later pas. De twee oude mensen (`net of
ze een stok hadden ingeslikt,' zei Sjaak) wilden eerst
van geen gesprek weten; ze wilden gewoon de volgende dag Paolo meenemen. `Loop ik weer weg,' zei Paolo
koppig.
`Jij houdt voorlopig je mond,' zei Mol. `Je weet wat
ik gezegd heb.' Dat vonden die twee oudjes wel wat,
dat kon je zien, zei Sjaak : een leraar die wat te vertellen
had over hun lastige kleinzoontje. Toen kwam Mol op
stoot. Als hij er niet uitkwam met zijn Italiaans, moest
Paolo vertalen. Die jongen voelde zich hier thuis, zei
Mol. En hij had hier vrienden. Doctor De Boer en zijn
vrouw (een slimmerik hoor, die Mol, een beetje op de
deftigheid van die mensen spelen) vonden het goed dat
hij voorlopig bij hen bleef wonen; ze hadden ruimte
genoeg en ze vonden Paolo aardig, en bovendien was
hij dikke vrienden met hun zoon. `En bedenkt u eens,'
zei Mol, `hoeveel méér kansen die jongen hier heeft.
Veel mannen uit uw streek moeten naar het buitenland
om werk te vinden. Paolo kan hier een goede opleiding
krijgen. En bovendien komt hij gewoon elke vakantie
naar u toe.'
`Die kan lullen zeg,' zei Sjaak bewonderend toen hij
ons verslag uitbracht.
Toen was Paolo's oma eerst een beetje gaan huilen,
45

en daarna
daarna had
waren om
om
had ze
ze gezegd
gezegd dat
dat zij
zij ook te oud waren
jongen op
op te
te voeden,
voeden,en
endat
dat ze
zehet
het een
een eer
eer vond
vond
nog een jongen
dat dottore
Boer en
en zijn
zijn vrouw hun
hun kleinzoon
kleinzoon in
in
dat
dottore De Boer
huis wilden nemen.
nemen. Paolo's
Paolo'sopa
opahad
hadeerst
eerst streng
streng gekegekeken en toen gehumd
gehumd en
en gekucht,
gekucht, en
en vervolgens
vervolgens ineens
ineens
Sj
aaks
vader
plechtig
een
hand
gegeven
en
aan
zijn
Sjaaks vader plechtig een hand
en aan zijn
borst gedrukt. Er was een fles wijn opengemaakt enborstgeduk.Ewanflsijopegmaktn
Paolo zei dat
dat hij
hij zijn
zijn grootouders
grootouders voor
voor het
heteerst
eerst had
had
zien lachen.
De volgende
volgende dag
dag mochten
mochtenSjaak
Sjaak en
en Paolo
Paolo spijbelen
spijbelen
oude mensen
mensen Amsterdam
Amsterdam te
te laten zien.
van Mol, om de oude
De dag
dag daarop vertrokken ze.
ze. Paolo bleef op school
school en
woondebij
bij Sjaak,
Sjaak, wat
wat volgens
volgensSjaak
Sjaak even
even wennen
wennenwas.
was.
woonde
'Heb ik toch nog
nog een
een soort
soort broer,'
broer,' zei
zeiSjaak.
Sjaak. Die
Die zijn
zijn
`Heb
tijden daarna
daarna met `dottore'
'dottore'aansprak.
aansprak.
vader nog tijden

46

Slechte mensen

`We mogen dit jaar nog blijven bestaan,' zei Mol. `Dan
is het afgelopen. Dan verdwijnen we gewoon in dat
grote lyceum.'
Hij had ongelijk gehad: het ministerie had voor de
verandering eens snel gewerkt. Mol had een brief gekregen dat ons schooltje aan het eind van dat schooljaar
zou worden opgeheven.
Niets meer aan te doen,' zei Mol. `Een kenmerk van
experimenten is dat ze niet eeuwig duren.' Maar je kon
zien dat hij kwaad was.
`Ga jij dan mee?' vroeg Annemieke.
`Dat is allemaal nog niet zeker,' zei Mol. `Belangrijk
is, dat jullie je goed realiseren dat je dan in een ander
systeem terechtkomt. Een gewone school, zeg maar,
met gewone grote klassen, en niet al die aandacht voor
buitenbeentjes als jullie.'
`Vind je ons buitenbeentjes?' zei ik. `Ik vind ons heel
gewoon.'
`Ik vind níémand gewoon,' zei Mol. `Ik vind dat alle
mensen buitenbeentjes zouden moeten zijn, met eigen
ideeën over hun leven. Maar zo denkt niet iedereen erover.
Misschien moet ik je nog iets vertellen van dat systeem van Mol dat geen systeem was. Hij was van mening dat alle mensen graag dingen leren, maar dat ze
zelf op dat idee moeten komen. Als ze geen zin hadden,
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dan deden ze het maar niet. Het gebeurde dus wel eens
dat er een nieuwe op onze school kwam, die de eerste
weken geen barst uitvoerde. Linda bij voorbeeld. Die
kwam van een vreselijke school waar ze niets had gedaan, en bij ons zat ze de eerste twee weken maar zo'n
beetje voor zich uit te staren of wat te lezen. Mol was
toen bezig ons Engelse films te laten zien en over Engeland te vertellen, en ongemerkt leerde je daar een hoop
Engels van. Bovendien waren sommige van die films
heel leuk, of mooi, zoals The man in the white suit,
over een man die een fantastische uitvinding heeft gedaan: een onbreekbare draad, waar je stoffen van kan
maken die nooit kunnen verslijten of vuil worden. Hij
laat er een wit pak van maken, waarvoor ze de stof met
gigantische snijbranders op maat moeten snijden. Eerst

vindt iedereen het prachtig, maar na een tijdje bedenken de directeuren van de textielfabrieken dat ze zichzelf overbodig maken als de mensen kleren kopen die
nooit verslijten; en de arbeiders snappen dat er voor
hen dan geen werk meer zal zijn. Dan begint er een
krankzinnige achtervolging, waarin de directeuren en
de arbeiders samen achter de man in het witte pak aan
zitten. Als ze hem uiteindelijk te pakken krijgen, volgt
de leukste en zieligste scène van de film: de arbeider die
de uitvinder bij zijn schouder pakt, houdt een hele pluk
witte vlokken in zijn hand, net watten: de onbreekbare
draad blijkt na een bepaalde tijd vanzelf uit elkaar te
vallen. Iedereen begint dan aan hem te sjorren, en na
een paar minuten staat de uitvinder in zijn onderbroek.
Directeuren en arbeiders gaan lachend naar huis : het
gevaar is geweken. Maar in de laatste beelden zie je de
uitvinder met zijn koffertje in zijn hand door een lege
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straat lopen, lachend en in zichzelf mompelend: hij
weet al waar de fout zit en gaat op weg naar de volgende
fabriek om zijn uitvinding te vervolmaken. Eigenlijk
vond ik die uitvinder nogal een rare gast, maar wat ik
mooi vond was dat hij het volhield, alleen tegen alle anderen.
Linda had zo'n beetje uit haar ooghoeken naar dief
film gekeken, maar de week daarna ging ze aan Mol
vragen of ze mee mocht doen. Zo werkte Mols systeem
ongeveer. Het gekke was dat uiteindelijk iedereen meedeed.
`Sommige mensen zijn gewoon stom,' zei Sjaak. `Die
hebben geen eigen ideeën. Dat is met dieren net zo. Wij
hebben één kip die altijd haar eieren wegmaakt. Wij
kunnen ze niet vinden, maar ze heeft zelf ook geen idee
waar ze ze heeft gelaten. Soms denk je, wat stinkt het
hier, ligt er een ei van haar te rotten. Nou, zulke mensen heb je ook.'
`Ja, niet iedereen is zo vreselijk slim als jij,' zei Mol.
`Maar ook stomme mensen, zoals jij dat noemt, kunnen iets doen waar ze plezier in hebben. Als je ze maar
de kans geeft. Als ik dat niet geloofde, was ik nooit
schoolmeester geworden.'
`Ik weet het niet hoor,' zei Linda. `Ik vind je maar heel
optimistisch. Volgens mij heb je ook gewoon beroerde,
slechte mensen. Die alleen maar plezier hebben als ze
anderen kunnen dwarszitten. Echte rotzakken.' Ze
kreeg er een kleur van. Mol keek haar verbaasd aan,
maar ze hield vol. `Kijk maar naar de televisie. Mensen
die andere mensen vermoorden. Of kinderen laten verhongeren terwijl ze zelf inaleizen wonen. Volgens
gens
mij moet je gewoon streng zijn voor zulke mensen.'
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`Ja, hoor eens...' begon Mol.
`In Italië waren ze heel streng op school,' zei Paolo.
Wij hadden een oude juffrouw die meteen sloeg als je
lastig was. Met een liniaal op je hand of op je kop. En
de hoofdonderwijzer, daar was iedereen doodsbang
voor.'
`Je zegt het alsof je dat eigenlijk heel goed vindt,' zei
Mol.
`Heb jij nooit geslagen?' vroeg Rob. `Ik bedoel, je zal
toch wel eens een afschuwelijke leerling hebben gehad?
Een pestkop die niks wilde?'
Mol staarde fronsend voor zich uit. Hij zat op zijn
tafeltje, zoals meestal, met een boek in zijn hand waaruit hij iets had voorgelezen. Dat sloeg hij nu dicht. Zijn
ogen waren zo ongeveer op mij gericht, maar hij zag
mij beslist niet.
`A penny for your thoughts,' zei Rob. Die hadden
we net geleerd.
`Wat? Wat?' zei Mol. Hij krabde in zijn haar, zodat
het rechtop ging staan en hij een beetje op Stan Laurel
leek.
`Rob vroeg of je wel eens een vervelende klier in de
klas had gehad,' zei ik. `En toen verzonk je in sombere
gedachten.'
`Ja, dat was een zwarte bladzij in mijn geschiedenis,'
zei Mol. `Daar heb ik het liever niet over.'
`Dat vind ik niet eerlijk,' zei Herman. `Je zegt dat het
met alle mensen goed komt als ze maar een kans krijgen, of zo, en als Rob je vraagt of je nooit vervelende
klieren hebt gehad, wil je het niet vertellen.'
Mol krabde weer op zijn hoofd. `Vervelende klieren
is erg zacht uitgedrukt.' Hij keek Herman met donkere
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ogen aan. `Maar je hebt gelijk. Goed, opa vertelt. Vol
schaamte. Toen ik pas leraar was.'
Toen Mol pas leraar was, had hij een baantje op een
grote school, in een andere stad. Hij vond de leerlingen
aardig en zij hem, en het ging zo goed dat hij al waanwijs begon te denken dat het toch eigenlijk heel gemakkelijk was, leraar zijn. Tot er een nieuwe jongen in een
van zijn klassen kwam. `Laten we hem maar Kasper
noemen,' zei Mol. `Zo heette hij in ieder geval niet.'
Met die jongen ging het van het begin af verkeerd.
`Misschien deed ík het wel van het begin af verkeerd,'
zei Mol. `Je mag het niet zeggen, maar die jongen had
zó'n gemene kop, en hij deed zulke gemene dingen, dat
ik niet wist hoe ik met hem moest omgaan.'
De jongen pestte zo ongeveer iedereen die kleiner
was dan hij of minder sterk. Mol had een keer gezien
dat hij boven aan de trap een meisje liet struikelen.
Het meisje had er een grote snee in haar kin aan overgehouden. Mol had met de jongen gepraat. Toen was de
politie op school geweest omdat de jongen had gestolen in een warenhuis. De directeur van de school had
met hem gepraat, en Mol ook nog eens.
`Weet je,' zei Mol een beetje hulpeloos, `ik dacht: iemand die alleen negatieve rotdingen doet, die moet je
hélpen, dat is iemand die eigenlijk misschien heel bang
is, of die zelf altijd gepest is en daarom wraak neemt op
iedereen. Dat denk ik eigenlijk nog. Maar ja. Als ik met
die jongen praatte, dan moest ik aan een slang denken.
Zó keek hij me aan.'
`Een slang is niet gemeen,' zei Sjaak streng. `Die doet
gewoon zijn werk.'
`Dat zal best,' zei Mol. `Maar als ik er een tegenkom,
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dan maak ik toch dat ik wegkom.'
Mol was bij de moeder van die jongen op bezoek gegaan en die was heel kwaad op hem geworden. Ze had
geroepen: `Kasje doet zulke dingen niet.'
Toen werd het erger. Vlak bij Mols school stond een
kleuterschooltje. Op een ochtend ontdekten ze dat
daar was ingebroken. Er was geld weg uit een spaarpotje, en de muren waren vol verf gesmeerd, stoeltjes
en tafeltjes waren kapotgeslagen, boeken uit elkaar gescheurd, speelgoedbeesten opengesneden. En op het
bord was met grote letters gekalkt dat de kleuterjuffrouw een hoer was, en nog veel meer moois. De politie
verscheen weer op school en vergeleek het handschrift
van die Kasper met dat van de teksten op het bord, en
stelde vast dat zijn vingerafdrukken overal in het
schooltje stonden. Ze namen hem mee, en hij werd onder toezicht gesteld of hoe dat heet.
Wat een smeerlap,' zei Herman.
`Jawel,' zei Mol. `Dat vond ik ook. Maar ik vond ook
dat ik dat niet mocht vinden. Dat ik moest proberen de
sleutel op die jongen te vinden. Begrijp je? En dat hij
hulp nodig had.' Hij zuchtte.
`Hulp !' zei Paolo. `Gewoon de pak slaag. Grote pak
slaag.'
`Het,' zei Rob. `Hét pak slaag.'
`Un carico di botte,' zei Paolo. Zo leerden we toch
nog aardig wat Italiaans.
`Tja,' zei Mol.
Weken later was er op een dag grote paniek in de
buurt van de school. Er was een jongetje van de kleuterschool verdwenen. Zijn moeder kwam het ophalen
maar het was weg. De kleuterjuffrouw en een groep va52

ders en moeders gingen zoeken; ze vonden het pas
meer dan een uur later, opgesloten in een kelder onder
een leegstaand huis dat gesloopt moest worden. Het
jongetje zei dat een grote jongen hem had meegenomen. Die had tegen hem gezegd dat hij een plek wist
waar allemaal beren woonden. Teddyberen. Toevallig
was dat jongetje gek op beren. Het was een heel grappig jongetje, zei Mol.
Een paar dagen later kwam het jongetje met zijn
moeder langs Mol zijn school; toen had het ineens die
Kasper aangewezen en tegen zijn moeder gezegd dat
dat die grote jongen was. Mol kwam net aanfietsen en
hoorde het, en zag ook dat die Kasper het jongetje had
gezien en probeerde ervandoor te gaan. Mol had zijn
fiets neergegooid en daar, midden op het schoolplein,
die Kasper een ontzettend pak op zijn donder gegeven.
`Alles werd rood voor mijn ogen,' zei Mol. `Het was
verschrikkelijk. Ik was wel een jonge man, maar toch
een man, begrijp je, en hij was een jongen. De conciërge
en de directeur grepen me in mijn lurven, anders was
het misschien wel heel slecht afgelopen. Toen ik weer
bij mijn verstand was, schaamde ik me zo, dat ik wilde
ophouden met leraar zijn. Nu ik het jullie vertel, lopen
de rillingen van schaamte over mijn rug.'
`Wat een onzin,' zei Annemieke. `Ik vind het juist
hartstikke goed van je. Ik vind je een echte held.'
Niks ervan,' zei Mol. `Ik vond mezelf een mislukke-

ling.'
`Hoe is het afgelopen met die knul?' vroeg ik.
`Slecht,' zei Mol. `Altijd gedoe met de politie. Diefstalletjes. Hij verdween van die school, en later is ie geloof ik naar een opvoedingsgesticht gegaan. Allemaal
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ellende. Nee, als dat pak slaag nou geholpen had, dan
voelde ik me misschien niet zo schuldig.'
`Flauwekul,' zei Herman. Niks schuldig. Dat was
dus gewoon een etter. Die bestaan.'
`Jullie weten meer dan ik,' zei Mol. Hij zuchtte en
toen begon hij te lachen. `Dat kleine jongetje,' zei hij.
`Dat vergeet ik nooit. Weet je wat hij tegen die Kasper
riep, toen hij hem op dat plein zag? Misschien ging ik
daarom wel helemaal uit mijn bol. Zó'n klein mannetje.' Hij wees ongeveer een halve meter boven de
vloer. Dat leek me overdreven.
Wat riep hij?' vroeg Linda.
Mol zei: `Hij riep: "Eikel, er zaten helemaal geen beren!"'
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Hoofdzakelijk over mijzelf

Zo. Nu wil ik het eens over mijzelf hebben. Over al die
types in mijn klas heb ik je van alles verteld, maar van
mij weet je nog niks.
Met mij ging het niet zo goed. Zo maar ineens, ik
wist zelf ook niet hoe het kwam. De ene dag was ik nog
een betrekkelijk vrolijke figuur, bij wijze van spreken,
en de volgende dag zat ik vol somber gepieker. Ik deed
niet veel op school. Ik zat maar een beetje voor me uit
te staren en ik was kortaf en behoorlijk arrogant tegen
iedereen, geloof ik. Thuis draaide ik vooral platen en
zat uren te lezen en maakte ruzie met mijn vader, die
vond dat ik aan het eind van dat jaar maar niet naar het
lyceum moest, maar naar de technische school (`ambachtsschool', zei hij). Dan kon ik timmerman worden. Mijn vader was namelijk timmerman. Wij woonden boven zijn werkplaats, waar het rook naar hout en
lijm en waar ik het altijd heel gezellig had gevonden
toen ik klein was. Behalve mijn vader werkte daar een
oude knecht, Griffioen. Griffioen zag eruit als een
soort boskabouter. Hij was klein en krom, had altijd
een bruin ribfluwelen pak aan en een pet op en was verschrikkelijk sterk. Hij pruimde, vertelde altijd over
vroeger en ging nooit naar de tandarts, hoe mijn vader
ook op hem inpraatte; als hij last had van een tand,
zocht hij een geschikt tangetje uit het gereedschapsrek
en trok hem er zelf uit.
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Eén nummer dat ik draaide tot het van de plaat af knarste, heette `Oh, lonesome me' en dat beschreef precies
hoe zielig ik mijzelf vond. Vroeger kon ik mijzelf altijd
wel opvrolijken door lullige spelletjes met mijn kleine
zusje Femke te gaan doen zoals Memory of kwartetten,
maar aan haar had ik nu ook al niks meer. Ze was twaalf
en had vriendinnetjes met wie ze speelde, en 's avonds
huiswerk.
Na het verhaal van Mol over die enge Kasper stond
ik op weg naar school soms stil bij een kleuterschooltje,
om naar al die kleine opdonders te kijken die daar buiten aan het spelen waren. Ze leken me ineens verschrikkelijk kléín. Ik kon me absoluut niet voorstellen dat
mijn eigen hoofd ooit zo dicht bij de grond had gezeten. Ze sprongen maar zo'n beetje rond op die korte
beentjes of knoeiden wat met zand of zaten op een
schommeltje te tutten met hun vingers in hun mond.
Die hoefden nog niks te kiezen. Ze konden gewoon
zijn wat ze waren. Weet je wat krankzinnig was? Toen
ik daar al een paar keer had staan kijken, betrapte ik
mezelf er op een ochtend op dat ik stond te fantaseren
dat ik op ze moest passen. Dat er iemand kon komen
die ze kwaad wou doen, zo'n soort Kasper of zo. Die
sloeg ik dan in elkaar. Ik voelde mijn hoofd gloeiend
worden en fietste als een gek naar school.
Toen gingen we op werkweek, met Mol en juffrouw
Barnard, naar een jeugdherberg. Het was een oud kasteeltje ergens onder Utrecht, met een gracht eromheen
en een groot park, en bossen en weilanden. We gingen
zaterdagmiddag op de fiets weg. Het was een beetje
grijs weer, maar zacht en zonder wind. Die oude juf-
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frouw Barnard fietste kordaat vooraan met Linda naast
zich. Ze hadden zo te zien veel plezier. Ik fietste een
heel stuk alleen achteraan, wat ik best vond want ik had
toch geen zin om te praten. Mol fietste voor mij met
Herman. Ze hadden het over sport. Als er iets is wat mij
geen barst interesseert, is het sport, dus ik luisterde niet
naar ze, al deed Mol zijn best om mij af en toe in het gesprek te betrekken door half achterstevoren op zijn fiets
te gaan zitten. Dan ving ik een flard van een zin op.
`...natuurlijk kijken waar je grens ligt.' (Mol)
`...voetballen doe je met je hoofd. Ik bedoel niet koppen.' (Herman)
We fietsten langs de Vecht. Je hebt daar al die kastelen en buitens van de rijke Amsterdammers uit de zeventiende eeuw of zo, met prachtige tuinen en parken.
Bij een ervan stapten een man en een vrouw op de oprijlaan uit een open sportwagen. Zo kan ik het ook,
dacht ik nijdig. Als je vader zo rijk is, dan hoef je nergens over na te denken. Dan erf je gewoon het kasteel.
Ik stelde me voor hoe ik met Linda die oprijlaan in reed
en uitstapte en doodgewoon het portier voor haar
opendeed, net als die man. Nee, niet eens doodgewoon, een beetje onverschillig, zo moest dat kennelijk.
En vervolgens werd ik weer eens razend op mezelf omdat ik dat soort idiote dingen zat te bedenken. Wat
haalde ik toch voor onzin in mijn hoofd. Ze had niet
één keer naar me gekeken sinds we samen boodschappen hadden gedaan. Die had wel iets anders aan haar
hoofd. Giechelen met Annemieke bij voorbeeld.
Ineens fietste Mol naast me, vrolijk fluitend. Af en
toe keek hij eens opzij naar mij, zonder met fluiten op
te houden.
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`Wat kijk je kwaad, kameraad,' zei hij na een tijdje.
`Gaat het niet goed?'
`Ja hoor, best,' zei ik.
`Hoe kijk je dan als het slecht gaat?' zei Mol. En floot
verder.
`Ik zat naar die kastelen te kijken,' zei ik. `Ik vind het
nogal belachelijk dat sommige mensen alles hebben en
andere niks.'
`Ja,' zei Mol. `Dat denk ik ook regelmatig. Maar mijn
oude moeder zei altijd: als je rijk bent en ongelukkig,
dan heb je nog niks.'
Ik dacht aan de lachende mensen bij het kasteel. `Dat
is makkelijk,' zei ik. `Je kan ook rijk zijn en gelukkig.
Dan heb je alles. Of arm en ook nog ongelukkig. Dan
heb je alleen maar rottigheid.'
Mol lachte en floot weer even verder. Hij moest zeker een heel concert afwerken.
`Weet jij al zo'n beetje wat je wil gaan doen, Walter?
Denk je daar wel eens over?'
Dacht ik daar wel eens over. Ik dacht ongeveer nergens anders over.
`Ik weet het niet,' zei ik. `Mijn vader wil dat ik naar
de technische school ga. Dat ik later in de zaak kan komen.
`Mooi vak, timmerman,' zei Mol.
`Fantastisch. Maar niet voor mij,' zei ik. Ik voelde
mijn hele boosheid weer terugkomen. Het had ook allemaal geen zin. Mijn vader zei wel niet zo veel, maar
als hij iets in zijn hoofd had, kreeg niemand het er meer
uit
`Dan zal je toch goed moeten nadenken over wat je
wél wil,' zei Mol. `Je hebt nog een klein jaar de tijd.'
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`Journalist,' zei ik een paar minuten later, toen Mol
alweer druk met zijn concert bezig was.
Wat zeg je?' vroeg Mol. `Je mompelt tegen je stuur,
dan kan ik je niet verstaan.'
`Journalist,' riep ik. `Dat lijkt me mooi. Altijd op reis
en zo.' Ik wist niet waar ik het vandaan haalde. Ik had
er nooit eerder aan gedacht, maar ineens wist ik het zeker. Altijd in treinen, auto's en vliegtuigen. Ver weg,
waar dingen gebeurden. Oorlogen en rampen, nooit
een vervelend moment.
`Dat wou ik vroeger ook,' zei Mol. `Journalist worden. Misschien zou ik het eigenlijk nog wel willen.
Maar ja, ik ben nu leraar. Ook mooi. En getrouwd.' Hij
lachte. `Maar dan moet je niet naar de technische
school.'
`Nee,' zei ik. `Maar maak jij dat mijn vader maar eens
wijs.'
Mol floot weer een tijdje. `Misschien moet ik eens
met je vader gaan praten, collega,' zei hij toen.
We dronken iets bij een café aan het water. Paolo en
Sjaak stonden aan de kant van de Vecht als een stel vertederde oude tantes te kraaien over een soort eend met
een kuif, die met een sliert kleintjes achter zich aan
voorbij kwam dobberen. Alleen was het geen eend
maar een fuut, zei Sjaak belerend. Paolo maakte klokkende geluidjes tegen de kleintjes.
`Stelletje pedofielen,' zei Herman.
`Futofielen,' zei Rob.
Geschrokken van al die aandacht maakte de fuut een
mal geluid en tot mijn verbijstering klommen al die
kleintjes op haar of zijn rug, en de fuut verdween met
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haalde haar schouders op maar bleef bedaard naast
mij zitten. Ze moest eens weten wat ik zit te fantaseren, dacht ik. Een sportauto bij een kasteel. Zak. Misschien weet ze het wel. Misschien kan ze wel gedachtenlezen.
`Die oude rotfiets van mij,' zei ze. `Ik heb geen benen
meer over.'
Ik keek naar haar benen. `Dat gaat nogal,' zei ik
schor. Ik hoorde hoe stom het klonk, en ineens moest
ik vreselijk lachen. Ik keek opzij. Ze zat me verbaasd
grinnikend aan te kijken. `Hèhè, het lacht,' zei ze.
Ik keek gauw weer naar het water.
`Goh, je vindt het dus wel aardige benen,' zei ze.
`Zal ik je duwen?' zei ik.
`Helemaal naar Utrecht?'
`Je mag wel een stuk op mijn fiets,' zei ik haastig.
`Die rijdt heel licht. Je kan er zo op, je bent bijna net zo
lang als ik.'
Mol brulde dat we verder moesten en Linda ging op
mijn fiets. Herman stond er met opgetrokken wenkbrauwen naar te kijken. `Walter! Iemand op jouw heilige koe! Vergis je je niet?' Hij had gelijk, ik werd meestal al kwaad als ze naar mijn geliefde fiets wezen. Ik
mompelde wat en klom op het vreemde chocoladebruine vehikel waarop Linda altijd door de stad piepte
en dat volgens mij nog van haar opoe moest zijn geweest. Het was loodzwaar en bovendien was de linker
trapper krom, zodat ik na een paar kilometer al het gevoel had dat ik mijn voet er langzaam afschroefde.
Maar ik fietste luchtig naast Linda voort in de zon en
legde haar uit hoe de versnellingen werkten en dat ze
niet moest vergeten dat ze nu handremmen had in
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plaats van haar krakende terugtraprem uit de middeleeuwen. Al uitleggend zag ik hoe de wind haar t-shirt
tegen haar borsten drukte, en dat de fijne haartjes op
haar bruine armen niet donker waren maar wel mat
goud leken, en hoe haar billen op het zadel bewogen als
ze iets voor mij uit fietste.
`Gaat het op dat rotding?' vroeg ze.
Niks aan de hand,' zei ik.
`Ik had gespaard voor een racefiets,' zei ze. `Ik heb
zaterdags een baantje in de supermarkt. Maar ik mocht
van mijn vader geen racefiets kopen. Ik moest mijn
boeken ervan betalen. En andere nuttige dingen. Zo
noemt hij dat.'
`Is hij gek,' zei ik. `Het was toch je eigen geld?'
`Hij is niet mijn eigen vader,' zei ze. Daar was ik stil
van. Dat wist niemand op school. Keek ze daarom af en
toe zoals ze keek? Nu keek ze me van opzij ernstig aan,
en ik kon weer eens geen woord uit mijn mond krijgen,
maar nu van trots, omdat ze dat tegen mij had gezegd.
Ik had graag mijn hand op haar schouder gelegd, om
haar te duwen, maar ik durfde niet, en bovendien zou
het vrij belachelijk zijn geweest, want ik kon haar nauwelijks bijhouden op dat piepende kreng.
In de jeugdherberg hadden we een slaapzaaltje voor de
jongens en een voor de meisjes. We brachten onze
spullen daarheen en maakten onze bedden op. Ik koos
een bovenbed met een uitzicht op het park, Herman
ook een bovenbed naast mij en Sjaak verklaarde dat hij
nooit in zo'n hoog bed wou omdat hij als de dood was
dat hij eruit zou storten, want hij had altijd wilde dromen. Hij en Paolo namen bedden naast elkaar en deden
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hun kussen aan dezelfde kant.
Daarna gingen we eten aan lange tafels, in een oud
zaaltje van het kasteel. De man die de baas van het spul
was legde ons de huisregels uit. Het was een lange, magere man met een geruit overhemd en een ribfluwelen
broek aan en lang grijs artiestenhaar, maar wel een aardig gezicht. Om tien uur werd iedereen geacht naar bed
te gaan en om halfelf moest het stil zijn, deelde hij mee.
Verder moest je helpen met karweitjes zoals aardappelen schillen, het ontbijt of het avondeten klaarzetten,
afwassen of andere klussen. We maakten een lijst en
verdeelden het werk. Paolo, Sjaak en ik hielpen met de
afwas, onder leiding van juffrouw Barnard, die kennelijk genoot en Franse liedjes stond te zingen zoals 'Auprès de ma blonde'. Toen we klaar waren gingen Paolo
en Sjaak met hun verrekijkers het park in om weerloze
vogeltjes te bespieden. Het was nog licht en warm en ik
ging met Mol een partijtje schaken op het bordes. We
keken als sjieke heren neer op de slotbrug, de gracht en
het park.
`Toch even in een kasteel, collega,' zei Mol.
De anderen waren aan de overkant van de slotgracht
aan het volleyballen en Rob zat aan de andere kant van
het bordes te lezen in een boek dat Verhalen uit de
Griekse mythologie heette. Ik keek iets te veel naar het
witte t-shirt van Linda en Mol maakte mij in. Daarna
ging Rob een partijtje met Mol spelen en ik liep de slotbrug over. Het begon een beetje te schemeren en er
hing een geurende warmte tussen de oude bomen in het
park. Ik keek met een schuin oog naar de volleyballers,
maar ik had geen zin in hun vrolijke luidruchtigheid en
liep langzaam een smal zijpad in. Het leidde naar een
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kronkelig watertje waar een bol bruggetje met groene
ijzeren leuningen overheen liep. Ik ging op een leuning
hangen en keek naar het donkere water. Er dreven bladeren in en het murmelde een beetje, en in de struiken hoorde ik vogels scharrelen. De stemmen van de
volleyballers klonken heel ver. Ik schrok toen Linda
het pad af kwam. Het was al zo donker onder de bomen dat ik alleen de vage witte vlek van haar t-shirt
zag, maar ik wist meteen dat zij het was. Mijn hart
begon langzaam en zwaar te bonzen. Ze kwam naast
me staan.
`Ik zag je lopen,' zei ze.
Ik knikte. Er zat ineens een grote prop in mijn keel.
We stonden een tijdje naar het water te kijken.
`Stil hè,' zei Linda.

Help, dacht ik. Ik moet toch iets zeggen. Ze verwacht natuurlijk dat ik nu iets zeg. Dat is toch duidelijk
genoeg. Zoals ze naast me komt staan. Wat moet ik
zeggen? En toen ik eindelijk iets zei, was ik het liefst
meteen in het water gesprongen. Dat was mijn stem
helemaal niet! En ik zei iets heel anders dan ik had gewild!
Wat ik toen zei,' kraakte ik. `Weet je dat nog?'
`Wanneer?' zei ze. Haar stem klonk heel laag. Ik
werd er een beetje gek van.
`Toen we boodschappen deden voor Sjaak. Voor
Paolo.'
`0 ja. Toen,' zei ze. `Dat weet ik nog.'
`Echt?' zei ik. Ik staarde strak naar het water. Er waren ineens twee keer zo veel bladeren. Ik had tranen in
mijn ogen, verdomme.
`Tegen die agent,' zei Linda. `Dat ik je vriendin was.'
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der zeggen. Mijn moeder. Had die het toen al doorgehad ? Toen ze zei, die Linda, dat is een leuke meid?
Nou zou ik natuurlijk precies voor je kunnen beschrijven wat we het volgende uur allemaal deden, maar in de
eerste plaats hoef je niet alles te weten en in de tweede
plaats zou het erg saai worden als ik ging opschrijven
dat we steeds aan het zoenen waren en naar het water
keken en vreemde zinnetjes tegen elkaar zeiden en toen
naar een bank liepen en weer gingen zoenen. En in de
derde plaats wéét ik het ook niet meer zo goed, want ik
werd er behoorlijk gek van, alsof ik in één klap uit elkaar zou barsten van vrolijkheid.
`Heb je wel eens eerder een vriendin gehad?' vroeg
Linda ergens in dat uur.
`Nee,' zei ik. `En jij. Een jongen?'
`Nee, nooit,' zei ze en dat vond ik precies zoals het
hoorde.
Toen ging er een bel, wat betekende dat er thee was
en dat we naar binnen moesten. We liepen langzaam terug, met onze armen om elkaar heen. Dat is ook even
wennen. Dat je elkaar als een gek vast wil houden, terwijl je in het donker over een hobbelig paadje loopt.
Toen we vlak bij de slotbrug waren, sprongen Sjaak en
Paolo uit de struiken en Paolo gilde : Wat een rare vogels, zeg. Met één lijf en vier poten.' Ik wou eerst
kwaad worden, maar Linda moest erg lachen, dus toen
liet ik het maar zo.
We dronken thee in de oude kasteelzaal waar we ook
gegeten hadden en Linda hield mijn hand vast, zodat
iedereen nu wel kon zien dat we met elkaar gingen. Mol
zat grijnzend naar mij te kijken, maar ik deed net of ik
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gek was. Toen we naar bed gingen, gaf Linda mij een
zoen in de gang, waar iedereen bij was, en ik vond het
ineens volslagen belachelijk dat we niet samen in een
bed mochten liggen. Ik bedoel niet dat ik meteen wilde
neuken of zo, maar dat we gewoon samen in bed zouden liggen en ik haar de hele nacht vast zou houden.
Maar misschien was het ook maar goed dat het niet
kon, want dan was ik waarschijnlijk doodgegaan van
geluk. _
In het donker gingen ze me natuurlijk een beetje pesten. Ik kende mezelf niet. Normaal zou ik waarschijnlijk de pest in hebben gekregen, maar nu vond ik het
wel best.
`Daarom mocht ze op je kostbare fietsje, hè Berg?'
Herman.
`Walter, molto innamorato, hè?' Paolo.
`Zitten we onder een boom door de verrekijker te
gluren, zien we ineens twee vogels op een bank.' Sjaak.
Ik lag op mijn rug met mijn handen onder mijn
hoofd en keek naar de bomen van het park en het laatste licht op het water van de gracht. Zo moest het altijd
maar blijven, dacht ik. Linda, en vrienden die je een
beetje uitlachten, maar die om je gaven. Ik was zo gelukkig dat ik er niet van kon slapen. .
Het werd langzaam stil, en toen sliep iedereen, en
toen viel Herman uit zijn bed. Ik moet toch even geslapen hebben, maar ineens was ik weer klaarwakker en
zag ik eerst door mijn raam een volle, stralende maan
boven de bomen, en nog een in de slotgracht, en ik wist
meteen weer hoe gelukkig ik was, en toen zag ik Herman rechtop op zijn bovenbed staan, spiernaakt en met
zijn ogen open.
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`Herman,' fluisterde ik.
Hij keek mij aan, maar hij zag mij niet, fronste zijn
wenkbrauwen en stapte vooruit. Ik zei net `viel',
maar hij viel niet, hij stapte, als een soort luchtwandelaar. Hij belandde met een daverende klap op de planken vloer, op zijn handen en knieën, alsof hij één
seconde boven de vloer nog wakker was geworden. Ik
sprong uit bed, om ons heen verschenen slaperige
hoofden in het maanlicht en begonnen de anderen ook
uit hun bed te klimmen, maar Herman krabbelde al
schaapachtig op. Hij had niks, behalve op elke knie een
schaafplek.
`Jezus, idioot,' riep ik. `Wat deed je nou?'
`Ik..: ik viel,' zei Herman.
Het licht ging aan en Mol stond in de deuropening.
Hij had alleen een boxershort aan en zo kon je zien dat
hij inderdaad behoorlijk stevig gebouwd was. Hij had
een dikke bos zwart haar op zijn borst. In zijn hand had
hij een boek, met een vinger tussen de bladzijden.
`Wat gebeurt hier, verdomme?' zei hij.
`Herman is uit zijn bed gestort,' zei ik.
`De val van Ikarus,' mompelde Rob.
`Misschien slaapwandelen,' zei Herman beduusd.
`Heb je daar dan last van?' vroeg Mol.
`Soms.'
`Dat had je dan wel eens mogen zeggen.'
Waarom ga je dan in een bovenbed, rund,' zei Sjaak.
`Er moet iets op die knieën,' zei Mol. `Heb je verder
niks?'
Herman schudde zijn hoofd. Mol verdween en
kwam terug zonder boek maar met een flesje jodium
waaruit hij met gulle hand druppels op Hermans
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knieën schudde. Herman perste zijn lippen op elkaar
en keek kwaad naar zijn verheven bed.
`Maak een ander bed op en ga slapen,' zei Mol. `Ik
schrik me rot. Ik denk: zijn we hier net, kan ik terug
met een invalide.' Hij marcheerde de gang op.
We hielpen Herman een benedenbed opmaken.
Geen gezicht, een stel van die knullen in hun blote
kont. Behalve Paolo dan, want die hield altijd zijn onderbroek aan, volgens mij zelfs onder de douche na
gym.
`Als je het nou weer krijgt?' vroeg Sjaak. `Dan loop
je zo naar buiten de slotgracht in.'
`Thuis leggen ze een natte dweil voor mijn bed,' zei
Herman. `Dan word je wakker als je erop stapt.'
Sjaak stevende naar de washokken naast de slaapzaal
en kwam terug met een kletsnatte handdoek die hij
voor Hermans bed legde.
`Heb je het vaak?' vroeg ik.
`Soms een hele tijd niet. Dan ineens weer een paar
keer.'
`Kunnen ze er iets aan doen?' vroeg Rob.
`Nee. De dokter zegt dat je eruit moet groeien.'
We gingen weer naar bed. Deze keer sliep ik binnen
de minuut. Ik werd wakker van de zon in mijn gezicht
en keek overboord. Iedereen sliep nog. Herman met
zijn vuisten gebald op zijn kussen, Sjaak en Paolo met
hun hoofden vlak bij elkaar, Rob tevreden grijnzend
met alle beddegoed van zich af gegooid. Ik wist het
meteen weer, van Linda. Toen voelde ik iets krakerigs
onder de dekens bij mijn schouder. Ik sloeg de deken
weg en zag een envelop. Ik maakte hem open en er zat
een briefje in waarop stond: `Walter ik hou van je.
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Jouw Linda.' Was ze terwijl iedereen sliep door de
gang geslopen om dat in mijn bed te stoppen. Wat een
meid had ik.
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Lezen

Verder was het natuurlijk ook gewoon een werkweek
zoals je die wel kent. We gingen in Utrecht naar de
Dom en het Aartsbisschoppelijk Museum en daar
moesten we van juffrouw Barnard over schrijven. We
maakten een nachtwandeling waarop Sjaak en Paolo
ons naar een plek leidden waar ze uilen hadden ontdekt
doordat ze braakballen hadden gevonden; we slopen
tussen de bomen door en zagen inderdaad twee uilen
die ons met grote lichtende ogen streng aankeken voordat ze geluidloos in het donker weggleden. De laatste
avond deden we een flauw soort cabaret waarbij Rob
piano speelde en Annemieke fluit en ik samen met juffrouw Barnard het lied `Je n'avais jamais óté mon chapeau' zong. Dat soort dingen. Dat herinner ik me allemaal wel, maar eigenlijk zie ik als ik aan die week terugdenk alleen Linda en mijzelf: in de wind boven op de
Dom, met de zonnige stad vol speelgoedautootjes en
mierenmensen onder ons; een heel stuk achtergebleven
op die nachtwandeling; op alle avonden na het eten, als
we zo gauw mogelijk het park in verdwenen, tot juffrouw Barnard kwaad op ons werd en ons asociaal
noemde en ons verzocht `de anderen niet constant lastig te vallen met jullie ontluikende erotiek' (citaat).
Wat ik me nog wel goed herinner is een loom gesprek, 's avonds onder de bomen. Het was warm, het
leek al bijna zomer, we hadden banken en tafels naar
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buiten gesleept. De baas van de jeugdherberg had ons
petroleumlampen gegeven om op de tafels te zetten, en
Sjaak en Paolo hadden ketels thee aangedragen. Iedereen hing om de tafels of lag in het gras te lezen, spelletjes te doen of te kletsen. Mol had een pijp aangestoken en schaakte met Annemieke, juffrouw Barnard en
Herman zaten met nog wat anderen te scrabbelen, Paolo en Sjaak peuterden uileballen uit elkaar en schreven
op wat ze erin aantroffen, Rob las in zijn Griekse mythen en Linda en ik lagen in het gras zogenaamd ook te
lezen, maar ik zag geen letter van mijn boek want Linda
had mijn hand gepakt en onder haar t-shirt op haar
borst gelegd. Ze lag op haar buik dus ik voelde het
zachte gewicht van haar borst in mijn hand en golven
van warmte in mijn buik, en ze keek mij glimlachend
van opzij aan met de dansende lichtjes van de lampen in
haar ogen, alsof ze wou zeggen: is dat een mooi cadeau
of niet? Toen zag ik dat juffrouw Barnard als een strenge uil onze kant op keek, en Linda zag het ook, want ze
schoof zachtjes mijn hand weg. Ik bedoel, omdat ik dat
nooit zal vergeten, herinner ik me ook het gesprek nog
dat toen toch maar half tot mijn gonzende hoofd doordrong. Herman begon.
Hee Rob, wat zei je nou eigenlijk toen ik uit
mijn bed gevallen was, die eerste avond?
HERMAN

ROB Wat?
HERMAN

Wat je zei, toen ik naast mijn bed lag. De

val van iets.
ROB Van iemand. Van Ikarus.
HERMAN Wie is dat?
ROB Een man. Dat verhaal had ik net gelezen. Hierin.
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Hoe viel die dan? Die Iek...
ROB Ikarus. Die zat voor straf samen met zijn vader
opgesloten in een doolhof. Op een eiland. Ze konden
geen uitweg vinden. Toen maakte zijn vader vleugels,
van vogelveren die hij met bijenwas aan elkaar plakte.
Zo konden ze wegvliegen van het eiland. Die vader...
ik heb geen idee meer hoe die man heette.
MOL Dedalus.
ROB O ja, Dedalus dus, die had tegen Ikarus gezegd
dat hij niet te hoog mocht vliegen, omdat de zon dan de
was zou smelten. Maar Ikarus was eigenwijs en vloog
toch te hoog. Toen smolt de was en Ikarus viel in zee en
verdronk.
HERMAN Nou, ik viel in elk geval niet in zee.
SJAAK Die Rob, die zit altijd maar te lezen. Wat vind
je daar nou in godsnaam aan. Je hele kop vol lettertjes.
ROB Jij leest toch ook. Over uilen en al dat soort enge beesten.
SJAAK Ik lees over feiten. Geen verhaaltjes die nooit
gebeurd zijn.
PAOLO Literatuur. Daar snap ik niks van. Vervelend, man. Dat gaat altijd over verliefden. Dat is meer
iets voor Walter. Hè Walter?
HERMAN

I K Mmm.

Ach, literatuur. Je moet niet over literatuur
praten, maar over boeken. Soms kom je een boek tegen
waar je iets aan hebt. Net zoals je mensen tegenkomt
waar je iets aan hebt. Daarom hoef je nog niet alle mensen aardig te vinden. Je kunt niet alles zelf meemaken.
Schrijvers kunnen je dingen laten meemaken. Avonturen of gedachten waar je zelf niet op was gekomen.
ANNEMIEKE Geef eens een voorbeeld.
MOL

74

M oL

Nou, Rob heeft er net een gegeven. Dat hoogmoed voor de val komt, ja dat weet iedereen wel. Dat is
zelfs een spreekwoord. Maar als je het in zo'n verhaal
leest, dan komt het toch anders in je hoofd. Dat is het
mooie van verhalen.
ANNEMIEKE Ja, maar dat is van heel vroeger. Wij
worden toch niet in een doolhof opgesloten. Iets van
nu. Noem dan eens een verhaal waar je zelf wel eens
wat aan hebt gehad.
MOL Jij wil altijd zulke persoonlijke dingen weten.
Nou, dan zal ik je iets heel persoonlijks vertellen.
Vroeger heb ik alles gelezen van een Amerikaanse
schrijver, die heet Ernest Hemingway. Dat vond ik
prachtige boeken, omdat die Hemingway zo'n mooie
manier van schrijven heeft, zonder flauwekul. Maar ik
had eigenlijk een hele tijd niks van hem herlezen. Nu is
mijn vrouw in verwachting...
ANNEMIEKE Wit? Wat leuk! Dat vertel je nu pas.
Wanneer...
M OL Nu is mijn vrouw in verwachting, zei ik, en ja,
dat is leuk, en spannend, maar het is ook wel erg verwarrend. Ineens ben je getrouwd, dan krijg je nog een
kind ook, je hele leven verandert. Ik moest daar eens
goed over nadenken. Nou, toen dacht ik ineens aan die
Hemingway. Die heeft een boek geschreven dat in de
eerste wereldoorlog speelt. Er is een Amerikaanse officier, die raakt gewond in Italië, en in het hospitaal
wordt hij verliefd op een verpleegster. Omdat hij niet
meer wil vechten, en omdat zij zwanger is, roeien ze samen zo'n Italiaans meer over naar Zwitserland. Maar ik
heb vooral het stuk opnieuw gelezen waarin hij vertelt
over haar zwangerschap. Ik vond het weer mooi, en ik
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hid er ook iets aan, hoe een andere man dat had opgeschreven. Snap je?
LINDA (dat was na de uileblikken van juffrouw Barnard) Hoe loopt het af?
MOL 0, waarom vraag je dat nou. Het loopt slecht
af. Catherine gaat dood, en de baby ook.
LINDA Het is maar een boek, hoor.
M OL Ja, en toch een prachtig boek.
ROB Hoe heet het?
MOL A Farewell to Arms. Afscheid van de oorlog,
zou je kunnen zeggen.
PAOLO Zie je wel? Over verliefden. Zeker literatuur.
ROB Misschien komt er voor jou nog wel eens een
boek over verliefde uilen.
AN N E M I E K E En wanneer komt die baby nou?
M o L Eind van het jaar. Kom, jij bent aan zet.
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m./v.

Ik ontdek dat volgorde iets heel lastigs is als je een verhaal wilt vertellen. Vooral als er veel dingen tegelijk gebeuren. Dan moet je kiezen, want je kan niet alles door
elkaar vertellen, dan snapt niemand er meer iets van. In
de korte tijd tussen de werkweek en de zomervakantie
gebeurde er van alles tegelijk: met mij, met Linda, met
Linda en mij, met mijn vader en Mol, met Herman—
maar dat kan ik niet tegelijk vertellen en jij kunt het
niet tegelijk lezen. Dus maak ik er maar een volgorde
in, die er niet in zat. Rare bezigheid, schrijven.
Trouwens, wat boven dit hoofdstuk staat, zie je vaak in
woordenboeken, om aan te geven dat woorden mannelijk (m.) of vrouwelijk (v.) zijn. Sommige woorden zijn
ook onzijdig (o.), maar daar heb ik het nu niet over.
Normaal denk je daar nooit zo over na, ik tenminste
niet, al dat mannelijke en vrouwelijke gedoe. Maar toen
ik met Linda ging, had ik het idee dat de hele wereld om
mij heen als een gek veranderde. Ik moest van alles leren, vooral at mannen en vrouwen en jongens en
meisjes wel in dezelfde wereld leven, maar tegelijkertijd in heel andere werelden. Ik wist wel vaag dat meisjes ongesteld worden, bij voorbeeld, maar daar had ik
nooit echt mee te maken gehad. Nu (ik bedoel in die
paar maanden waarin alles tegelijk gebeurde) begon ik
langzaam te begrijpen waar Linda haar wisselende
77

buien vandaan kwamen en dat ze soms, als we gingen
fietsen of in de stad liepen, haastig naar een drogist
moest om tampons te kopen of ergens in een snackbar
of een café naar binnen om er een in te doen. Het was
me ook nog nooit eerder opgevallen dat op schoolavonden of feestjes jongens altijd gewoon alleen naar
de wc gaan, maar meisjes altijd minstens met z'n tweeen. Let er maar eens op. Goed, in elk geval betrapte ik
mezelf erop dat ik in mijn hoofd af en toe overal m. of v.
of m./v. achter liep te zetten. Alsof ik een nieuw woordenboek moest maken.
Wat ben je toch vrolijk,' zei mijn moeder een paar dagen na de werkweek. `Wat is er met je?'
Toen vertelde ik het haar maar, van Linda. Ze ging
op haar tenen staan en gaf mij een zoen.
`Ik wist eerder dan jij dat je haar leuk vond,' zei ze.
`Ach, klets toch niet. Hoe kan dat nou?' zei ik.
`Vrouwen,' zei ze. `Dat leer je nog wel, als je goed
oplet.'
Ze is aardig hoor, mijn moeder. Alleen kan ze haar
mond niet houden, dus de volgende dag wist mijn vader het ook. Die vond het niks.
`Doe jij je werk op school maar goed,' zei hij knorrig. `Zolang je daar nog zit. Wat denk je wel, je bent
veel te jong voor meiden. Presteer eerst maar eens wat.'
'Het is er maar één,' zei mijn moeder. 'En hij is precies zo oud als jij was, toen je elke avond bij mij voor de
deur rondhing.' Mijn ouders kenden elkaar al een eeuw
of zo, al van de lagere school in hun dorp af.
`Toen werkte ik al drie jaar,' zei hij.
`Maar niet omdat je het zo graag wou,' zei mijn
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moeder. `Maar omdat ze zo arm waren bij je thuis. Net
als bij mij. Je wou onderwijzer worden, of ben je dat
vergeten?'
Mijn vader ging zonder een woord te zeggen de trap
naar de werkplaats af. `Neem haar maar een keer mee,'
zei mijn moeder tegen mij.
Dat deed ik, op een middag, na schooltijd. Mijn vader en Griffioen waren in de werkplaats toen we binnenkwamen.
`Dit is Linda,' zei ik.
`Zo, jongedame,' zei mijn vader. Hij bekeek haar
keurend over zijn bril, die zoals altijd vol zaagsel zat.
Linda gaf hem een hand, en toen Griffioen, die haastig
zijn pruim uit zijn mond had gehaald en hem in zijn
zakdoek gefrommeld toen we binnenkwamen, en nu
zei: D ag wijffie.'
Wat ruikt het hier lekker,' zei Linda. Ze lachte tegen
mijn vader en keek naar wat hij aan het doen was. Mijn
borst deed pijn van hoe mooi ze was, en ook een beetje
van de zenuwen of mijn vader haar aardig zou vinden.
Hij was met Griffioen bezig aan de restauratie van een
oud huis. Ze maakten nieuwe trappen en kozijnen, ramen en deuren. De hele werkplaats stond er vol mee,
mooi geschaafd en geschuurd Amerikaans grenen en
eikehout. En ja hoor, het duurde geen vijf minuten of
die twee kerels stonden Linda van alles uit te leggen,
alsof ze de koningin was. Ik stond er enigszins voor joker maar heel tevreden bij.
Toen gingen we naar boven, waar mijn moeder thee
had en waar Femke, mijn zusje, eerst in de deuropening
kwam gluren en vervolgens zo ongeveer bij Linda op
schoot kroop, en toen voelde ik me weer behoorlijk
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overbodig, want toen gingen die twee vrouwen, of anderhalve vrouw, Linda het huis laten zien en Linda
ging mijn moeder helpen koekjes uit de oven halen of
zo iets, en Linda.vertelde Femke dat ze een broertje had
dat net zo oud was als mijn zusje. Dat wist ik niet eens,
daar waren we nog niet aan toe gekomen. Ik sukkelde
maar zo'n beetje achter de drie dames aan en grijnsde
stom tegen Linda. Toen we eindelijk alleen waren, omdat mijn moeder boodschappen ging doen en met een
knipoog Femke meesleepte, die anders zeker aan ons
was blijven kleven, kon ik haar mijn kamer laten zien,
mijn bureau en mijn boekenkast die ik zelf had getimmerd, en mijn boeken en platen, en ik draaide Neil
Young voor haar terwijl we op mijn bed zaten.
`Hij is wel erg droevig,' zei ze. En ik moest haar gelij k geven. Ik kon me ineens nauwelijks meer voorstellen dat ik twee weken geleden urenlang die plaat had
gedraaid, als een soort zwemmer in een zee van droefheid. Toen draaide ik maar Bob Dylans `Lay lady lay'
en dat vond ze mooi. We lagen lekker op mijn bed en
keken door de open balkondeuren naar de toppen van
de rododendrons in de tuin. Van beneden klonk het
jankende geluid van de zaagmachine zachtjes door.
`Je hebt een lieve vader,' zei Linda.
Ik ging verbaasd rechtop zitten. Nou, lief,' zei ik.
`Aardig, meestal. Okee. Maar lief...'
`Hij doet alsof hij streng is,' zei Linda. `Maar hij
heeft lieve ogen. Net als jij. Meestal.'
Later bracht ik haar naar huis. Mijn moeder had gevraagd of ze bleef eten, maar ze dacht dat haar vader dat
niet goed zou vinden. Bovendien kon ze niet bellen,
want ze hadden geen telefoon. Ze woonde aan een bre-
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de straat met lage oude huisjes, een beetje een droeve
straat, vond ik. Ik mocht niet helemaal tot aan haar huis
meerijden, en ik zoende haar op de hoek.
`Heb je het niet verteld van ons,' zei ik.
`Mijn moeder wel,' zei ze. `Die vindt het leuk. Ze wil
je graag eens zien. Ga je een keer mee als mijn vader er
niet is ?'
`Is je vader zo streng?' vroeg ik. `Ben je bang voor

hem?'
`Hij is mijn vader niet,' zei ze. `Ik vind het vreselijk
dat mijn moeder met hem getrouwd is. Ik wou dat ze
bij hem wegliep.'
Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ze had die ogen
weer, en ik zoende haar en keek haar na tot ze dat huis
in ging. Toen fietste ik nadenkend naar huis, maar ook
nieuwsgierig naar die moeder die mij wel wilde zien en
die vader die het niet mocht weten, vreemde mensen bij
wie Linda, die toch van mij was, in huis moest wonen.
Mijn vader was nog in de werkplaats toen ik terugkwam. Hij grinnikte tegen mij, keek toen ernstig en
zei: `Wat een aardig kind. Daar zit een helder hoofd
op.
`Dat vind ik nou ook,' zei ik. Ik draaide me om naar
de trap, om hem niet te laten zien dat ik moest lachen.
Linda had bijna niks gezegd in de werkplaats, hij was
steeds aan het woord geweest, en omdat ze zo aandachtig naar hem geluisterd had, vond hij dat ze een helder
hoofd had. Vaders.
`Walter,' zei hij toen ik vijf treden de trap op was. Ik
bleef staan.
`Dat is een goed meisje,' zei hij. `Gedraag je als een
heer.'
,

8r

Hij keek mij niet aan, maar tuurde door zijn bril naar
een tekening vol zaagsel.
`Zeker,' zei ik. Ik ging verder de trap op. Hij vond
kennelijk ineens dat ik niet meer te jong was voor meiden.
De zomer naderde intussen maar angstig snel. Niet dat
ik geen zin had in zomer. Ik had visioenen van een lange vakantie met Linda, hoe we elke dag bij elkaar zouden zijn en fietstochten zouden maken en naar het
strand gaan. Maar de zomer betekende ook dat er een
beslissing zou vallen; mijn vader mocht Linda dan wel
aardig vinden, maar dat had niets te maken met zijn besluit dat ik maar van school af moest. Wat het erger
maakte was, dat ik er niet alleen if moest, maar dat alle
anderen wel naar het lyceum zouden gaan. Op Linda
na. Die haar ouders hadden er constant ruzie over, begreep ik. Haar moeder vond dat ze naar het lyceum
moest, maar die vader vond dat ze van school af moest
en een baantje zoeken, dan kon ze altijd 's avonds naar
school als ze zo graag wou leren. Hij had geen zin om
krom te liggen om een meisje tot haar achttiende op
school te laten zitten. Zelfs het feit dat het steeds maar
mooi weer was, kreeg iets vervelends. Mij gaf het het
gevoel dat de zomer er al bijna was, de beslissing bijna
gevallen.
Op een avond zat ik in de tuin achter de werkplaats
te lezen. Ik had gezegd dat ik naar Rob zou gaan, en
was naar het fietsenschuurtje gelopen, maar ineens had
ik bedacht dat ik nog even wilde lezen, en ik had een
tuinstoel uit het schuurtje gesleept en zat in de laatste
zon tegen de muur van de werkplaats, onder het raam
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van mijn vaders kantoortje. Het was niet veel tuin.
Twee vierkantjes gazon, een kiezelpaadje naar de fietsenschuur en hoge rododendronstruiken langs de
schutting. Maar het was er stil, en ik ging kopje-onder
in mijn boek.
Je mag drie keer raden wat ik las : A Farewell to
Arms. Ik had toevallig een voddige Engelse pocketuitgave gevonden in een tweedehandsboekwinkeltje, toen
ik meeging met Sjaak en Paolo, die strips gingen kopen.
Ik moest af en toe wel woorden opzoeken, maar het
was geen moeilijk Engels en ik was al gevorderd tot het
hoofdstuk waarin de gewonde Amerikaanse luitenant
in Italië in het hospitaal ligt, waar hij de verpleegster,
Catherine, ontmoet en verliefd op haar wordt. "Hello," I said. When I saw her I was in love with her. Everything turned over inside of me. She looked toward
the door, saw there was no one, then she sat on the side
of the bed en leaned over and kissed me.' Volgens mij
kon zelfs mijn vader dat lezen, en die had nooit Engels
gehad. Ik wilde nog even lezen, omdat ik helemaal verbijsterd was door dat boek. Niet alleen omdat die
schrijver precies wist hoe het voelde als je verliefd was,
en omdat ik steeds Linda's gezicht zag als ik over die
Catherine las, maar vooral omdat die zinnetjes je het
gevoel gaven dat schrijven het makkelijkste was dat er
bestond. Je schreef gewoon: `When I saw her I was in
love with her', en dan was het zo. Maar ik begon ook te
vermoeden dat het verschrikkelijk moeilijk was zulke
zinnetjes, die zo makkelijk leken, te bedenken. Dat
moest ik onthouden voor als ik journalist werd. Maar
ik werd geen journalist.
Toen hoorde ik de bel van de werkplaatsdeur. Ik let83

te er niet erg op, want er kwamen 's avonds vaak mensen binnenlopen om een praatje te maken. De horlogemaker van de overkant, die een vriend van mijn vader
was, of de schoenmaker van verderop. Maar ik schrok
op toen ik door het open raam de stem van Mol hoorde.
`Goedenavond, meneer Berg,' zei hij. `Ik ben Van
Akker, van de school van uw zoon. Ik fietste een eindje
om en ik zag u in de werkplaats. Stoor ik u?'
Ik schrok me rot. Daar zat ik onder dat raam met
mijn boek op schoot. Mijn vader dacht dat ik weg was,
en als ik nu opstond zou hij me horen en moest ik Mol
wel begroeten, en dan kon ik erbij gaan zitten terwijl
het vonnis over mij werd geveld. Want Mol kwam niet
zo maar langs, dat was duidelijk. Ik drukte me tegen de
muur en bleef zitten.
Natuurlijk niet. Kom verder,' zei mijn vader. Die
stem kende ik van hem. Mij lijmen ze niet, betekende
die stem.
Ik hoorde geschuif met stoelen in het kantoortje, en
voetstappen van mijn vader naar de trap. Hij riep naar
boven: `Anna, is er al koffie? Er is bezoek.'
Dichterbij zei hij tegen Mol: `Walter is er niet.'
`Dat komt goed uit,' zei Mol. `Ik wou graag even met
u praten.'
`Ik kan wel raden waarover,' zei mijn vader.
Mol lachte. `Het is belangrijk genoeg,' zei hij. Toen
hoorde ik gerinkel van kopjes, de stem van mijn moeder die Mol begroette en vroeg hoe het met zijn vrouw
ging.
`Weet u dat ook al?' zei Mol.
`Er blijft weinig verborgen,' zei mijn moeder. `Linda
vertelde het. Wanneer komt het?'
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`Tegen het eind van het jaar,' zei Mol.
Toen ging mijn moeder weer naar boven en ik hoorde getinkel van lepeltjes en gepuf van Mol die zijn pijp
had opgestoken. Ik kreeg kramp in mijn benen van het
stilzitten en ik begon me ook behoorlijk te schamen dat
ik stiekem het gesprek afluisterde.
`Ik herken de geur,' zei Mol. `Van de werkplaats.
Mijn grootvader was timmerman. In Friesland. Als
ik als jongen bij hem logeerde mocht ik spijkers
rechtkloppen. Hij was ook wagenmaker. Boerenwagens, met van die mooie holle wielen.'
`En uw vader?' zei mijn vader.
`Die was onderwijzer,' zei Mol. `In hetzelfde dorp.
Zijn broer heeft de werkplaats overgenomen. Voor
twee gezinnen zat er geen boterham in.'
Zo hoorde je nog eens wat. Maar ik werd steeds zenuwachtiger. Ik kon die twee heren niet zien, maar ik
kon ze me zo voorstellen. Mijn grote vader en de veel
kleinere Mol, tegenover elkaar in dat kantoortje waar
alles onder een dunne laag zaagsel zat. Ik heb je van
mijn vader nog niet verteld dat hij ongehoord driftig
kon worden, hoe rustig hij meestal ook was. Ik herinner me een keer dat ik in de werkplaats speelde, toen er
een man van de belasting langskwam, die twijfelde of
hij zijn aangiftebiljet wel naar waarheid had ingevuld.
`Ik ben geen bedrieger,' zei mijn vader rustig.
`Dat kan iedereen wel zeggen,' zei de man. Het was
een dikke man met een aktentas onder zijn arm.
Mijn vader pakte het eerste wat op de werkbank onder handbereik lag, een grote houten hamer. `Eruit,' zei

hij.
`Maar meneer,' zei de man.
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`Ik ben geen meneer,' zei mijn vader. `Eruit of ik sla
je eruit.'
Ik had nooit gedacht dat zo'n dikke man zo snel kon
bewegen. Hij leek wel zo'n stripfiguur waar je alleen
strepen en een wolkje van ziet. Ik begon te huilen, want
ik dacht dat de politie mijn vader nu zou komen halen.
Ik was een jaar of zeven, acht. `Je moet niet huilen,' zei
mijn vader. `Ben jij een grote kerel.' En daar zat Mol nu
tegenover, om het over mij te hebben.
`U wou over Walter praten,' zei mijn vader.
`Ja,' zei Mol. `U wil dat hij van school af gaat. Naar
de technische school.'
`Dat heeft u goed begrepen. Als die school van u
wordt opgeheven, dan heeft ie daar meer dan twee jaar
gezeten. En hij was al laat van de lagere school af. Het
wordt tijd dat hij iets nuttigs gaat doen.'
`Leren kan heel nuttig zijn,' zei Mol. `Ik heb er wel
wat aan gehad.'
`Als ie timmerman wordt, moet ie ook leren. Dat
word je niet zo maar.'
`Dat weet ik heel goed,' zei Mol. `Maar ook daar heb
je een talent voor nodig. Als iemand dat niet heeft,
wordt hij een slechte timmerman. Daar hebben we niks
aan. En als iemand het tegen zijn zin moet worden, dan
wordt hij ook geen vakman.'
`Ik heb er helemaal niet voor gekozen,' zei mijn vader. `Ik wou onderwijzer worden. Maar er was geen
geld thuis, dus toen ging ik bij mijn oom in de leer. Zo
ging dat. Maar ik heb er nooit spijt van gehad.'
Waarom zou u?' zei Mol. `Het is een prachtig vak.
Maar als u de kans had gehad, dan was u dus onderwijzer geworden.'
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Mijn vader lachte. `Wil je nog koffie?' zei hij.
Ik verstarde. Dat was nou typisch mijn vader. Je tegen Mol. Dat wij dat nu op school zeiden. Maar een
vader van een leerling, dat was wel wat anders.
`Als je nog hebt,' zei Mol. `Bedankt. Walter denkt
dat hij journalist wil worden. Waarom zou je hem die
kans niet geven?'
`Dat heeft ie mij nooit verteld,' zei mijn vader verbaasd.
`Volgens mij heeft hij het ook pas bedacht,' zei Mol.
Ik hield het niet meer uit. Ik vluchtte. Ik stopte mijn
boek onder de stoel en sloop over het gras. Je had me
moeten zien. Ik kon niet rechtop lopen, want dan had
mijn vader me kunnen zien, dus ik kroop als een jachthond met mijn neus op de grond naar het schuurtje.
Daar kon ik de deur niet opendoen om mijn fiets eruit
te halen, want dat had ie ook gezien, dus sloop ik om het
schuurtje heen en begon op het achterpad te rennen.
Het was nog een aardig stuk naar Rob als je het lopen
moest. Ik kwam buiten adem aan. Hij zat voor het
raam in zijn kamer en kwam opendoen. `Is je superfiets
kapot?' vroeg hij.
Ik vertelde hem van mijn vreemde aftocht.
Wat goed van Mol,' zei Rob. `Nu komt het allemaal
goed.'
`Dat dacht je maar,' zei ik. `Je weet niet hoe erg mijn
vader kan zijn als hij wordt tegengesproken.'
`Je vader is aardig,' zei Rob. `Als Mol hem niet kan
overtuigen, gaan wij met z'n allen naar hem toe.'
`Hij ziet je aankomen.' Ik dacht aan de dikke man.
Om het allemaal nog wat pijnlijker te maken, had
Rob zijn hele tafel voor het raam vol liggen met net af87

gedrukte foto's van
van de werkweek.
werkweek. Malle
Malle foto's
foto'swaarop
waarop
kussengevecht bezig
bezigwaren
waren of
ofmet
metz'n
z'nallen
allen
we met een kussengevecht
stonden te trekken voor de Dom.
Dom. Er
Er was
gekke bekken stonden
er
waarop Linda
Linda en
stonden te
te zoenen
zoenen in
in een
een
er een waarop
en ik stonden
laantje.
'Telelens,'
Rob.
`Telelens,' zei Rob.
'Smeerlap,'
`Smeerlap,' zei ik.
Robs moeder bracht
bracht thee. Ik
Ik heb
heb je
je misschien
misschien toen
toen
ik vertelde over Rob zijn
zijn kaalheid
kaalheid de
de indruk
indruk gegeven
gegeven
dat
een vreselijk
vreselijk mens
mens was,
was, maar
maar dat
dat dachten
dachten we
we
dat het een
maar. Ze was behoorlijk buitenissig, dat
dat wel. Ze
Ze
toen maar.
schreef over mode
mode in
in het
het blad
blad waar Rob
Rob zijn
zijn vader voor
voor
fotografeerde, en
en ze
zehad
hadaltijd
altijdmalle
mallekleren
klerenaan,
aan,maar
maar
pas met
met Rob
Rob ging
ging vertelde
vertelde ze
ze ons
ons dat
dat
toen Annemieke pas
ze heel aardig
aardig was, en
en toen
toen we
welater
later zelf
zelfbij
bij Rob
Robthuis
thuis
komen, ontdekten
ontdektenwij
wij dat
dat ook.
ook.
begonnen te komen,
'Je
het geluk
geluk gege`Je kijkt
kijkt somber,
somber, voor iemand die net het
vonden heeft,' zei
zei ze.
ze. Ze
Zebekeek
bekeekde
defoto
fotovan
vanLinda
Lindaen
en
'Ik ben jaloers.'
mij. `Ik
'Gedraag
'Wij hebben een ernstig
ernstig gege`Gedraag je,'
je,' zei
zei Rob.
Rob. `Wij
sprek.'
Maar
Ik keek
keek een
een tijdje
Maar we
we hadden niet veel gesprek. Ik
toe terwijl Rob foto's op maat sneed' en in een groottoerwijlRbf'spmatnedigro
boek plakte,
plakte, maar
maar ik
ik had
had geen
geenrust
rusten
enna
naeen
eenuurtje
uurtjeliep
liep
boek
ik langzaam terug naar huis.
Mijn vader zat nog steeds in
in zijn
zijn kantoortje
kantoortjemet
metzijn
zijn
voorhoofdnaar
naar het
het raam
raam te staren
staren toen ik
ik
bril op zijn voorhoofd
Ik rook
rook de
de geur
geur van
van Mol
Mol zijn
zijn pijp.
pijp.
binnenkwam. Ik
'Zo,
ben
je
daar,'
zei
mijn
vader.
`Zo,
je
mijn
'Ik
zei ik.
ik.
`Ik was bij
bij Rob,' zei
'Was
schuur.'
`Was je
je gaan
gaan lopen?
lopen? Je
Je fiets
fiets stond in de schuur.'
'Ik
`Ik had
had zin
zin om te lopen.'

88

Ik hing in de deuropening van het kantoortje. Ik wist
niet wat ik moest zeggen. Mijn hart bonsde in mijn
keel.
`Je leraar was hier,' zei mijn vader.
`Mijn leraar?' zei ik.
`Meneer Van Akker. Hij kwam toevallig langs op de

fiets.'
`Goh,' zei ik. `Toevallig.'
`Hij wil graag dat je op die school blijft,' zei mijn vader. `Hij denkt dat het beter is. Hij zegt dat je journalist
wil worden. Waarom heb je mij dat niet gezegd.'
`Jij hebt ook nooit tegen mij gezegd dat je onderwijzer had willen worden.'
Mijn vader zei niks. Hij keek fronsend naar de muur.
`Ik dacht dat het geen zin had,' zei ik. `Dat je toch
wou dat ik naar de technische school ging.'
`Misschien heeft hij gelijk. Misschien moesten we
dat maar doen. Dat lyceum.'
`Meen j e dat?'
`Ik zeg nooit iets wat ik niet meen. Bovendien vindt
je moeder het ook. En als die iets vindt.'
Ik wist niet wat ik zeggen moest. Liever gezegd: ik
wist heel goed wat ik zeggen moest, maar ik wist niet of
ik het uit mijn mond kon krijgen.
`Vind je het dan niet erg?' vroeg ik. `Als ik je niet
opvolg, later.'
Hij zuchtte en grinnikte toen tegen me. `Aan een
slechte timmerman hebben we niks,' zei hij. `Misschien
vindt Femke later wel een aardig ventje dat wil timmeren en de zaak kan overnemen.'
`Blijven jullie daar slapen?' riep mijn moeder van boven.
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`Je had een boek buiten laten liggen,' zei mijn vader.
Hij pakte het van zijn bureau. `Kun je dat lezen?'
`Met een woordenboek,' zei ik.
Hij grinnikte. `Misschien ben je toch slimmer dan ik
dacht.'
We liepen naar de trap. `Vader,' zei ik achter zijn rug.
`Bedankt.'
`Bedank die Mol maar,' zei hij. `Dat is een goeie leraar.'
Ik dacht: ik durf je niet te vertellen dat ik de helft heb
afgeluisterd. Later misschien.
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toen ze aanbelden, maar een man op pantoffels vertelde
dat daar een jongen om zes uur 's morgens van vier
hoog naar beneden was gesprongen. De man woonde
verderop, en was wakker geworden van de sirenes van
ambulances en politiewagens.
`Was ie dood? Was ie dood?' had Paolo tegen de man
geschreeuwd.
Dat dacht de man niet. Toen kwam Hermans vader
eraan in de auto. Hij zag eruit als een geest, zei Sjaak,
maar hij was heel kalm. Hij kwam net uit het ziekenhuis. Hij vertelde de jongens dat Herman moest hebben geslaapwandeld, en dat hij op de een of andere manier de balkondeuren had opengemaakt en over de balustrade was geklommen en naar beneden gesprongen.
Hij was in de struiken van de voortuinen beneden geland. `Een wonder,' had Hermans vader gezegd. `Een
wonder. Hij is keurig op zijn voeten terechtgekomen.
Niemand begrijpt het. Hij heeft alleen alle twee zijn benen gebroken. Dat is erg genoeg, maar dat komt wel
weer goed, denken de dokters. Maar als hij op zijn
hoofd was gevallen. Of... Maar ik begrijp het niet. We
hadden alles boven van extra sloten voorzien, dat hij
niets kon openmaken als hij slaapwandelde. Hij is het
hele huis door gelopen. Hij slaapt aan . de achterkant.
Loopt hij naar de voorkant, en krijgt de balkondeur
open, en springt...' Toen was hij in huilen uitgebarsten
en een buurvrouw had hem meegenomen om hem
koffie te geven. Hermans moeder was nog in het ziekenhuis.
`Die mensen horen toch niet op vier hoog te wonen,'
zei juffrouw Barnard verontwaardigd. We hadden de
eerste les van haar, maar aan les kwamen we niet toe.
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Tot mij drong de klap nu pas echt door, en bij de anderen was dat net zo, naar hun witte gezichten te oordelen. Ik zag steeds Herman voor me, zoals hij in de
jeugdherberg op het bovenbed had gestaan, kijkend
zonder iets te zien. Hij is niet gesprongen, dacht ik
steeds. Hij is gestapt, net als toen. Toen werd hij wakker vlak voordat hij de grond raakte. Ik hoopte maar
dat hij nu niet wakker was geworden, dat hij niet in het
ochtendlicht van zes uur de stille kade had gezien, de
slapende huizen, de tuinen die op hem af kwamen razen. Ik werd er bijna misselijk van.
We mochten die dag nog niet naar hem toe, maar
Sjaak en Paolo gingen de volgende ochtend bij zijn huis
langs en meldden dat iedereen nog steeds stomverbaasd
was dat Herman niet was doodgevallen en alleen die
gebroken benen had, niet eens een hersenschudding of
gekneusde ribben, dat hij in het gips lag met een hele installatie met gewichten, en dat er 's middags om vijf uur
twee mensen bij hem op bezoek mochten. We vonden
dat Sjaak en Paolo moesten gaan, en legden geld bij elkaar voor een fruitmand. De volgende dag mochten er
twee anderen; we lootten en Rob en ik kwamen uit de
bus. Omdat Herman had gezegd dat hij al voor weken
fruit had, kochten we een stel sporttijdschriften.
Hij lag in zo'n modern glazen ziekenhuis, in een bed
met allerlei katrollen en hijsinstallaties erboven, die
zijn in gips gepakte benen omhooghielden. Ik had verwacht dat hij er ziek uit zou zien, maar hij keek blozend
en gezond als altijd uit de kussens. Toen hij de sportbladen zag, zei hij : `Ja, misschien kan ik nu alleen nog
over sport lezen.'
`Ben je belazerd,' zei Rob. `Die benen van jou kun93

nen wel een stootje hebben. Als ik met mijn studeerkamerbenen zo was neergekomen, dan moesten ze nu
wieltjes onder me zetten.'
`Weet je er iets van?' vroeg ik. `Dat je viel?'
`Nee,' zei Herman. Niks. Ik kwam pas in de ambu-

lance bij.'
`Wat zeggen de dokters?' zei Rob. `Komt het weer
goed?'
`Ze zeggen nog niks,' zei Herman. `Ze willen afwachten hoe die breuken helen. Mijn rechterbeen is
een beetje raar gebroken. Als ik hier uit kom, zal ik wel
een tijd in een karretje moeten. Leuk, net in de zomer.'
We kregen thee van een zuster, en ik bekeek de andere mensen in het zaaltje. Een oude man die in een soort
groot korset van gips lag en die zacht snurkend sliep, en
een jongere man die kans had gezien twee armen te breken en die als een soort speelgoedmannetje met stijf
uitgestrekte gipsarmen op een bouwwerk van stangetjes met een boek voor zich zat.
`Zou een van jullie voor mij willen omslaan?' vroeg
hij. `Ik kan er zelf niet bij, dus iedere keer als er iemand
in de buurt is, vraag ik of ze voor me willen omslaan.'
We sloegen vier keer voor hem om. Hij las een dik
boek met veel kleine letters op de bladzijden.
`Mijn vader heeft het moeilijker dan ik,' zei Herman.
`Hij voelt zich vreselijk schuldig. Terwijl hij toch overal extra sluitingen op had laten maken. Ik weet ook niet
hoe ik die balkondeuren heb opengekregen. Ik weet
niks. Nu heeft hij vrij genomen van zijn werk, en hij is
als een gek op zoek naar een ander huis. Alles gelijkvloers. Eigenlijk wil hij morgen verhuizen.'
Herman zijn moeder kwam, die een beetje moest
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huilen toen ze ons zag, en toen ook nog een oom en een
tante, dus Rob en ik brachten nog de groeten van de hele klas over en de mededeling van Mol dat hij gauw
langs zou komen, en de vraag of Herman wilde waarschuwen als hij aan schoolwerk toe was, zodat hij niet
te veel achter zou komen, en toen gingen we. Dat ziekenhuis zouden we in de weken daarna nog vele malen
zien, en ik denk dat ik wel duizend bladzijden heb omgeslagen voor de man met de gipsarmen.
Ik zei al dat veel van wat ik nu na elkaar vertel eigenlijk
tegelijkertijd gebeurde. In die weken voor de zomervakantie waarin we om beurten Herman moesten bezoeken en opvrolijken (want na de eerste week werd hij
heel treurig en bang dat hij nooit meer zou kunnen lopen, laat staan voetballen) en waarin Mol ons probeerde voor te bereiden op de overgang naar de andere
school in die weken werden Linda en ik steeds verliefder en dat was wel eens lastig. Want we konden
steeds moeilijker van elkaar afblijven, en we wilden alleen zijn, maar dat viel niet mee. Het was bij mij thuis
wel niet zo dat iedereen mijn kamer binnen kwam stormen als we daar waren, maar echt veel rust hadden we
toch ook niet, met een moeder die we opgewekt hoorden zingen achter mijn deur, en een zusje dat hoofdzakelijk uit nieuwsgierige oren en ogen en uit aanbidding
voor Linda leek te bestaan. En bij Linda thuis... nou ja,
dat vertel ik je dadelijk. We waren dus veel weg, en we
ontwikkelden een groot vakmanschap in het vinden
van plekken in het gras, aan water, in parken en bossen,
waar we ongestoord konden vrijen. Nou ja, ongestoord. Eén keer lagen we in het Amsterdamse Bos op
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een zakdoekje gras tussen de struiken. We hadden al
niet zo veel aan omdat het warm was, en het meeste
hadden we ook nog losgemaakt, en ik zag niet veel
meer van de wereld, maar ineens zag ik langs Linda's
blote schouder een paar laarzen. Ik gooide mijn overhemd over Linda's borsten en ging kwaad rechtop zitten, en zag toen dat een boswachter met zo'n groen pak
en grijs haar vaderlijk op ons neer stond te kijken.
`Ik zou een beetje uitkijken als ik jullie was,' zei hij.
`Uitkijken,' zei ik dom.
`Mij kan het niet schelen,' zei hij. `Maar er zitten hier
nogal wat gluurders.' Hij draaide zich om, pakte zijn
fiets van tussen de struiken en fietste fluitend weg.
Ik bedoel maar, zo lastig is het om een plek te vinden
waar je alleen kan zijn. En soms waren we ook een
beetje bang van al die liefde. Linda vooral, dat we een
keer zo gek zouden worden dat we stomme dingen deden. Maar soms ook dat we er letterlijk dom van zouden worden, dat we geen verstandig woord meer zouden uitbrengen omdat we alleen maar aan vrijen dachten. Mijn moeder had het wel door. Ze had een keer
tegen Linda gezegd: `Kun je met je moeder praten als
je iets wil weten, over vrijen en zo? En als dat niet kan,
wil je het dan aan mij vragen?' Ik zei toch al dat ik een
aardige moeder had.
Ja, en bij Linda thuis. Daar was ik nu een of twee keer
geweest, overdag als haar vader er niet was. Ze hadden
een klein huis, met donkere meubelen. Linda had een
kamertje aan het eind van de gang waar ook de huiskamer en de keuken aan lagen. Als we daar zaten, moest
van Linda's moeder de deur open blijven. Ik vond haar
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moeder wel aardig, maar een beetje vreemd. Ze had net
zulk haar als Linda, maar met grijs erin, en net zulke
ogen, maar ze was altijd een beetje zenuwachtig; je had
het gevoel dat ze steeds op het punt stond om te kijken,
alsof er iemand achter haar stond die haar een duw kon
geven. Linda's broertje was leuk; hij had rossig haar en
sproeten, en hij wilde altijd met mij stoeien. Hij heette
Bas, van Sebastiaan. Ik zei altijd Sebastiaan tegen hem,
en dat vond hij prachtig.
Toen mocht ik een keer bij Linda eten, vlak voor de
vakantie. Ik kwam om zes uur. Linda en haar moeder
waren in de keuken, Sebastiaan was in zijn kamertje op
zolder en Linda's vader zat in de huiskamer de krant te
lezen. Linda kwam naar de deur om mij een zoen te geven, en ik zag die man over zijn krant naar ons loeren.
Ik ging haar moeder een hand geven en toen de heer des
huizes.
D ag meneer,' zei ik. `Ik ben Walter Berg.'
`Zo, jongeman,' zei hij. Linda en haar moeder gingen
weer naar de keuken, en daar zaten we dan, hij in een
met groen fluweel beklede leunstoel, met zijn krant op
schoot, en ik tegenover hem op een rechte stoel. Ik had
niks in mijn handen, en omdat ik niet zo goed wist waar
ik ze moest laten, stak ik ze maar in mijn zakken. En
omdat ik van mijn moeder had geleerd dat dat onbeleefd was, haalde ik ze er weer uit. Het was warm, maar
alle ramen zaten stijf dicht.
`Zo, bijna vakantie hè,' zei de man.
`Ja,' zei ik. `Gelukkig wel.'
Ik kon hem nu een beetje bekijken. Hij was klein,
kleiner dan ik, en hij had wit haar en scherpe grijze
ogen. Hij droeg een keurig pak met een stropdas, alsof
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hij zelf op visite was in plaats van ik. Van Linda wist ik
dat hij boekhouder was bij een bank. Linda's eigen vader was overleden toen ze tien was, en twee jaar later
was haar moeder met deze man hertrouwd. `Ik geloof
dat hij mijn moeder toen wel aardig vond,' had Linda
gezegd. `Maar hij vindt het geloof ik vervelend dat Bas
en ik bestaan. En nu is hij ook nooit meer aardig tegen
mijn moeder. Ik denk dat ze bij hem weg wil, maar ze
durft niet.'
Nou, daar zat ik dan. Linda begon achter mij de tafel
te dekken. Ik vond dat ik maar moest proberen het gesprek gaande te houden, want haar vader zei niets.
`Maar ik moet wel werken in de vakantie,' zei ik.
`Om naar het lyceum te kunnen.'
`Zo,' zei hij. Toen stond hij op en ging de kamer uit.
Linda kwam mij gauw een zoen geven, alsof we iets deden waar de doodstraf op stond. Gelukkig kwam Sebastiaan toen naar beneden, en kon ik een spelletje met
hem dammen tot we aan tafel moesten. Het werd de
malste maaltijd die ik ooit heb meegemaakt. Linda's
vader deed niet veel anders dan Sebastiaan commanderen, dat hij rechtop moest zitten en zijn mes behoorlijk
vasthouden, en wat ik anders wel van hem zou denken.
Linda's moeder probeerde opgewekt een gesprek
gaande te houden, en Linda kreeg tot mijn grote schrik
de slappe lach van de zenuwen. Ze werd knalrood en
zat met haar lippen stijf op elkaar zachtjes te schudden
op haar stoel, als zo'n opwindclowntje dat tegen de
rand van het vloerkleed is vastgelopen. Ik kreeg het
steeds warmer.
Tot het dessert ging het nog wel, maar toen barstte
de bom. Linda's moeder had bessesap met beschuit ge98

maakt, en toen Linda voor iedereen een bord had neergezet, zat Sebastiaan met zijn vingers aan de beschuit te
pulken. Linda's vader werd zo kwaad dat hij hem over
de tafel heen een klap op zijn hand wilde geven, maar
Sebastiaan trok de hand bliksemsnel terug en de man
sloeg met volle kracht midden in het bord bessesap.
Het was verschrikkelijk. Die rode troep vloog alle kanten op, je begreep niet dat er zo veel op zo'n bord kon.
We zaten allemaal onder de rode spatten, de man zelf
kreeg een kwak midden in zijn gezicht, Sebastiaan zijn
witte overhemd zag eruit als dat van een gangster die
met een mitrailleur bestookt is, en achter hem droop
een stuk beschuit aan een lange rode draad langs de
muur. Sebastiaan sprong op en rende de kamer uit, de
man ging hem achterna, Linda's moeder begon te huilen en ging naar de keuken, Linda en ik bleven achter in
de chaos. Linda zat te schudden van het lachen, maar
dat dacht ik maar, ze zat ook te huilen. Ik was het liefst
meteen met haar weggerend uit dat rare spookhuis,
maar dat kon natuurlijk niet, dus ik probeerde haar te
troosten, terwijl boven ons hoofd haar vader tekeerging tegen Sebastiaan, die luid terugschreeuwde, en
haar moeder snikte in de keuken.
`Ga jij maar,' zei Linda. `Ik schaam me kapot.'
`Doe niet zo raar,' zei ik. `Jij kan er toch niks aan
doen.'
`Ga maar,' zei ze weer. `Als jij erbij bent, weet hij helemaal van gekkigheid niet meer wat hij moet doen.'
Ik wou niet weg. Wat dacht die kerel wel? Dat iedereen bang voor hem was? Ik voelde mijn bekende domme drift alsof een hand me bij mijn keel greep. Maar ik
kon er niets mee beginnen, ik kon toch niet met die
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man gaan vechten, al was hij een kop kleiner. Ik ging in
de keuken mijn trui schoonmaken. Linda's moeder
stond met een spierwit gezicht bij het aanrecht en veegde met een nat doekje mechanisch over een steeds groter wordende rode vlek op haar jurk en zei tegen Linda:
`Nu is het afgelopen. Nu is het afgelopen.' Linda sloeg
haar armen om haar heen en gebaarde nog eens met
haar hoofd dat ik maar beter weg kon gaan.
`Dag mevrouw,' zei ik hulpeloos. `Bedankt voor het
eten' hield ik nog net binnen. Ik keek naar Linda, maar
die leek mij nauwelijks te zien. Achter mijn rug stormde de kleine man de slaapkamer in en smeet de deur met
een knal achter zich dicht.
Ik ging maar, met lood in mijn schoenen. Ik wilde
eerst langs Rob fietsen, maar ik wou hem niet vertellen
wat er bij Linda thuis allemaal gebeurd was, dus dat
deed ik niet. Ik fietste een stuk door de stad en keek
naar de huizen, waar achter de ramen lichten aangingen
en mensen bewogen. Voor het eerst drong het echt tot
me door dat er in al die huizen mensen woonden die
vrolijke en verschrikkelijke dingen meemaakten, en allemaal zichzelf het belangrijkst vonden van de hele wereld. En sommige waren aardig en andere waren klootzakken. Toen fietste ik nog terug naar Linda's huis en
keek van de overkant van de straat naar de ramen. Maar
de gordijnen waren dicht. Ik durfde niet aan te bellen.
Thuis zette ik mijn fiets in de schuur. De werkplaats
was donker, maar ineens vond ik het de veiligste plek
van de wereld, met de geur van hout en de donkere vormen van de machines. Ik ging naar boven. Mijn vader
zat de krant te lezen en mijn moeder stond te strijken
onder de lamp in de badkamer. Uit het kamertje van
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Femke klonk zachte muziek van haar radiootje.
`Ben je er al?' riep mijn moeder.
`Ja,' zei ik. `Dat zie je toch.'
Was het leuk?'
`Gaat wel.'
Ik ging naar mijn kamer. Ik had zin om Neil Young
op te zetten, maar ik deed het niet. Ik ging aan mijn bureautje zitten en vroeg me af wat ik doen moest. Ik kon
niet bellen. Het had geen zin om nog een keer langs dat
donkere huis te fietsen. Na een tijdje kwam mijn moeder binnen.
Ze zette koffie voor me neer en bleef aan de andere
kant van het bureau staan.
`Is er iets gebeurd?' zei ze. Ik wou zeggen: `Bemoei
je er niet mee,' maar in plaats daarvan voelde ik de tranen in mijn ogen komen. Ik werd zo kwaad dat ik mijn
kiezen bijna stukbeet. En toen vertelde ik het haar. `En
ik kan er niks aan doen,' zei ik. Niks.'
`Nee, je kan er niets aan doen,' zei ze. `Behalve lief
zijn voor Linda.'
`En die klootzak wil dat ze van school af gaat,' zei ik.
`Probeer je niet kwaad te maken over dingen waar je
toch niks aan kan doen,' zei ze. `Probeer Linda maar te
helpen.'
Dat was lief van haar, maar ik schoot er niet veel mee
op.
De volgende dag stond Linda niet op onze brug, en ze
kwam een uur te laat op school. In de pauze stonden we
samen in de hoek van het plein, onder de bomen.
`Hoe is het afgelopen?' vroeg ik. `Ik vond het vreselijk dat je wou dat ik wegging.'
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`Je kon toch niks doen,' zei Linda. `Ze kregen verschrikkelijke ruzie. Schreeuwen en met deuren gooien.
Hij had Bas geslagen. En toen sloeg hij mijn moeder.
Toen ben ik gaan schreeuwen. Mij durft hij niet te
slaan. Hij zei dat jij een verwaande vlegel was. En dat je
de deur niet meer in kwam.'
`Jezus,' zei ik. `Ik heb hem niks gedaan.'
`En dat ik van school moet,' zei Linda. `Walter, ik
moet mijn moeder helpen. Ze wil bij hem weg, maar ze
weet niet hoe. Het is zijn huis, we zijn bij hem ingetrokken toen ze met hem trouwde.'
`Ik wil je zo graag helpen,' zei ik.
`Misschien help je me als we elkaar een tijdje niet
zien,' zei Linda. `Als de vakantie begint. Ik weet niet
hoe het allemaal gaat. Maar zo wordt het te veel.'
`Hoe bedoel je, niet zien?' vroeg ik dom.
`Ik kan toch niet met jou uitgaan als hij mijn moeder
slaat. Begrijp je? Walter? Ik moet mijn moeder helpen.
En Bas.'
`Bedoel je dat ik niet langs mag komen, in de vakantie?' zei ik. `Dat we niet...' Ik begon dom genoeg kwaad
te worden op Linda, die er toch helemaal niets aan kon
doen.
`Mijn moeder vroeg het,' zei ze. `Ik hou toch van je.
Doe nou wat ik vraag.' Ze draaide zich om en ging naar
binnen.
Ik zat in de klas en keek van opzij naar haar. Ze keek
strak voor zich uit en krabbelde wat in haar schrift terwijl juffrouw Barnard opgewekt een Frans dictee gaf.
Ik schreef niets op. Ik wilde Linda's hand pakken, maar
ik durfde niet. Aan het eind van de ochtend scheurde
Linda een blaadje uit haar schrift, gaf het mij en liep de
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rondhing, met een gezicht als een oorwurm neem ik
aan. Want ik was natuurlijk weer zo stom ook kwaad te
zijn, op Linda. Dan maar niet, dacht ik. Als je me niet
wil zien, dan hoef ik jou ook niet te zien. `Zie je wel,'
zei ik tegen de poster waarop Neil Young als een dweil
over zijn gitaar hing, van Rust never sleeps, `het is stom
om verliefd te worden. Ze kunnen met je doen wat ze
willen. Je wordt zo afhankelijk als de pest.'
Aan de anderen had ik ook niks. Sjaak mocht met
Paolo mee naar zijn grootouders in Italië, en Annemieke en Rob waren op de fiets naar een tante van Annemieke die op Terschelling woonde. Je mag zo iets natuurlijk niet zeggen, maar het was een soort geluk bij
een ongeluk dat Herman uit het ziekenhuis was en in
een karretje zat. Ik ging hem vaak ophalen en reed dan
met hem door de stad of naar het park, waar we eindeloze potjes schaakten. Hij zag er gezond uit van al het
buiten zitten. Zijn breuken waren mooi geheeld, en
voor het eind van de vakantie kon het gips eraf. Bij
Herman thuis waren ze de inboedel aan het inpakken.
Zijn vader had een ander huis gevonden, een bungalow
in de nieuwe buurt vlak bij school.
`Walter, je bent geweldig,' zei Hermans moeder. `Zo
veel tijd voor een vriend over hebben, in je vakantie!' Ik
schaamde me. Als die ellende bij Linda thuis er niet was
geweest, was ik hem misschien helemaal niet komen
ophalen. Dan had ik ergens met Linda in het gras gelegen.
Op een van onze middagen in het park vertelde ik
het Herman. `Weet je wat het ergste is?' zei ik. `Ik kan
helemaal niets doen. Ik moet toch doen wat ze vraagt?
Ik kan toch niet met die man gaan vechten of zo ?'
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`Dat zou je misschien tegenvallen ook,' zei Herman.
`Het is een klein rotventje,' zei ik.
`Je moet Linda vertrouwen,' zei Herman. `Dat is
zó'n meid.' Hij kreeg er een kleur van. Die Herman.
Was hij ook verliefd op Linda? Dat was nooit bij me
opgekomen. Ik keek naar zijn gipsbenen op de steun
van het karretje. Al onze namen stonden erop, tussen
die van allerlei onbekenden en flauwe tekeningetjes.
Ineens zag ik Linda haar naam, naast de mijne, en ik
kon wel janken.
`Je staat schaak,' zei Herman.
In de derde week van de vakantie stond ze ineens voor
de deur. Ik zat in de tuin te lezen en toen hoorde ik
de deur, en mijn vader die zei: `Hee, dag meisje.' Ik
sprong op en keek door het raam van het kantoortje, en
daar zag ik Linda die op haar tenen ging staan en mijn
vader een zoen op zijn wang gaf. Daarna gaf ze Griffioen een hand.
`Dag meneer. Is Walter thuis ?' zei ze.
`Hij zit in de tuin,' zei mijn vader. `Volgens mij red
je zijn leven als je naar hem toe gaat.'
Ik stond als een debiel achter dat raam. Toen kwam
ze de tuin in. Ze had een zomerjurk aan en ik dacht heel
stompzinnig dat ik haar geloof ik nooit met een jurk
aan had gezien.
`0 Walter,' zei ze. En wat er toen eerst allemaal gebeurde kan ik je niet precies vertellen, ik weet alleen dat
het me niks kon schelen dat mijn vader en Griffioen het
konden zien uit de werkplaats. En dat ik compleet vergat dat ik eigenlijk heel kwaad was en niet afhankelijk
wilde zijn. En daarna zaten we in het gras en ze vertelde
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dat haar moeder van die vent ging scheiden, en dat ze
naar een sociaal werkster was gegaan en dat die gezorgd
had dat ze snel een ander huis kregen. Dat ze nu zolang
bij een zuster van haar moeder in huis waren en over
een paar weken gingen verhuizen, en dat haar moeder
weer ging werken en wilde dat zij op school bleef.
Ik zoende haar en hield haar zo hard vast dat de hele
tuin rood werd voor mijn ogen.
`Kan ik eindelijk wat doen,' zei ik. `Kan ik helpen
verhuizen. Sjouwen, daar kun je me tenminste voor gebruiken.'
Toen kwam mijn moeder met thee en hoorde het
verhaal aan. `Heeft je moeder een naaimachine?' zei ze.
`Een nieuw huis. Dat betekent gordijnen. En zo. Zeg
maar dat ik haar best wil helpen.'
Ik keek haar stomverbaasd aan. Sommige moeders
hebben een groot talent om je met je voeten op de
grond te krijgen, net als je denkt dat je zal opstijgen.
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Geluk

We zaten alweer twee maanden op de andere school
toen Mol ons vertelde dat hij wegging. Eerst moest de
baby komen, over een week of drie, en als dat allemaal
achter de rug was, gingen ze naar Engeland. Ze gingen
in Londen wonen. Mols vrouw kreeg daar een baan aan
de universiteit, en Mol ging voor een Nederlandse
krant werken, als correspondent. `Ik ben je vóór, collega,' zei hij tegen mij. En tegen ons allemaal: `Jullie zijn
hier nu wel gewend. Jullie zullen mij niet missen.'
Dat laatste was natuurlijk niet waar. Een leraar als
Mol mis je altijd. Ik denk nog vaak aan hem. Maar hij
had gelijk: aan die andere school waren we vrij gauwgewend. Er waren aardige leraren en vervelende, en andere leerlingen erbij in de klas, maar daar hadden we
niet veel problemen mee. Misschien kwam dat toch
doordat we bij Mol voor ons eigen plezier hadden leren
werken.
Sjaak en Paolo waren alweer wat minder bruin dan
toen ze uit Italië terugkwamen, en Herman liep op
krukken, toen we afscheid van Mol namen bij hem
thuis. De bevalling was achter de rug en de helft van
zijn inboedel was al ingepakt voor het vertrek naar Engeland. Mols vrouw had van alles te drinken en te eten
ingeslagen. Ze zag er heel jong uit, net een meisje, en ze
praatte nog nauwelijks Nederlands. Laat op de avond,
toen Rob een toespraak had gehouden waar hij halver107

wege in was blijven steken, gaven we Mol zijn cadeau:
een doos waarin een hele verzameling foto's van Rob
zat, op hetzelfde formaat vergroot. Rob, Sjaak, Paolo
en Annemieke hadden dagenlang in de donkere kamer
van Robs vader gestaan. We stonden er allemaal op, tijdens de werkweek, op het ijs, op school, in allerlei situaties; juffrouw Barnard was in veelvoud aanwezig,
zelfs in haar geliefde houding op de eerste bank, met de
gebreide onderbroek, en Mol zelf natuurlijk het meest,
voor de klas, werkend met groepjes leerlingen en ten
slotte met een enorm blad met beschuiten en muisjes in
de deuropening van de klas, een brede grijns op zijn gezicht, ongeschoren en met zijn haar overeind. Iedereen
had iets bij zijn eigen foto geschreven, en ik had de verbindende teksten gemaakt, avonden lang tikkend op
mijn vaders oude schrijfmachine: mijn eerste journalistieke werk. Linda had de doos beplakt met een scheurwerk van losse pagina's van mijn uiteengevallen pocketboek en met de uitgeknipte letters van de titel: A Farewell to Arms.
Die beschuiten met muisjes, daar kregen we er ieder
twee van, want het was een tweeling geworden. Er ging
een luid gejuich op toen Mol daar in de deuropening
stond en een beetje bedremmeld zei: `Het zijn er twee.'
Sjaak en Paolo gingen koffie zetten bij de conciërge,
die nog moest wennen aan al die vrijmoedigheid van
ons, maar het voor deze gelegenheid goedvond, en we
dronken koffie en knoeiden de hele klas vol beschuitkruimels en muisjes en hoorden dat het een jongen en
een meisje waren, en dat ze Emily en Ernest heetten,
naar een dichteres en een schrijver die Mol en zijn
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één bedje en dat soort dingen voor die baby's. Hij
vraagt of ik hem wil helpen spullen bij vrienden van ze
op te halen.'
`Ik ga mee,' zei Linda.
Natuurlijk vond mijn vader het goed dat we de bakfiets gebruikten. Ik reed hem uit de werkplaats en Linda ging in de bak zitten. We reden naar het adres dat
Mol had opgegeven. Het was helder herfstweer, de bomen langs de straten waren al kaal en je voelde dat het
bijna ging vriezen.
`Winter. Schaatsen!' riep ik tegen Linda.
Ze lachte, ging op haar knieën zitten in de bak en gaf
me een zoen. Ik miste op een haar na een geparkeerde
auto en verzocht haar de bestuurder niet af te leiden.
Dat stond toen op bordjes in de tram.
In de opgegeven straat stond Mol voor de deur met zijn
fiets. Het was in Zuid, en die vrienden woonden in een
hoog oud huis op drie hoog. Linda paste op de fietsen
en Mol en ik sleepten een bedje, een matras, dekentjes
en kussentjes, een blauwgeschilderde kinderstoel, een
kastje en nog zo het een en ander naar beneden. Het
werd ons aangereikt door een aardige vrouw, aan wie
Mol mij voorstelde als `mijn aanstaande collega'. Linda
pakte de hele boel netjes in de laadbak. Mol zei: `Ik ga
er wel bij zitten om het vast te houden. Neem jij mijn
fiets maar.'
Linda klom op Mols oude rammelfiets en we reden
naar Mols huis. Mol zag er nu helemaal verwilderd uit.
Hij had een baard van twee dagen en zijn haar stond
nog steeds overeind. Hij zat met opgetrokken knieën
in de bak, een arm om de kinderstoel en de andere om
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het kastje, en zong een of ander mal Engels lied, waarvan ik me herinner dat het over een uil en een poes ging.
Hij had een rode en een groene sok aan, zag ik nu.
Linda lachte tegen me vanaf haar malle fiets. Haar
wangen waren rood van de kou en haar ogen schitterden. Ik trapte me lam tegen een brug op, maar ik was zo
in haar verdiept, dat ik weer bijna een auto te grazen
nam.
`Hee, lovers,' zei Mol. `Even de gedachten bij het
werk.'
Toen ik met Linda op dat bruggetje bij de jeugdherberg
stond, dacht ik dat ik in mijn hele leven nooit meer gelukkiger kon worden dan op dat ogenblik. En toen ze
na dat ellendige begin van de zomervakantie de werkplaats in kwam lopen en mijn vader een zoen gaf, dacht
ik dat weer. En nu, zo trots als een aap op die wiebelende bakfiets met de zingende Mol en zijn uitdragerij
voorin, en mijn vrolijke vriendin hobbelend op de
keien naast mij, wist ik het zeker. Gelukkiger kon een
mens niet zijn.
Intussen ben ik nog een heleboel keren ongelukkig
en weer gelukkig geweest, maar als ik het woord geluk
hoor, of lees, dan zie ik nog bijna altijd dat beeld: verbaasde voorbijgangers die stil blijven staan om te kijken naar een slungel op een bakfiets vol rare spullen,
een soort zeerover voorin die luidkeels 'The Owl and
the Pussycat' zingt en een meisje met rode wangen en
zwart haar en blauwe ogen dat van het lachen bijna van
haar fiets valt.

III

De jongen die de bijnaam 'Rooie' krijgt is niet de hoofdpersoon van dit boek. Hij zit alleen maar bij w,uter in 'de klas,
net als Annemieke en Paolo. w.alter vertelt eroVelj eerst voornamelijk over die klas (de gebreide onderbroek van lerares
Frans juffrouw Bamard mag niet onvermdd blijven), maar
allengs steeds meer over zichzelf. Als je eenmaal aan het
vrijen slaat heb je niet zo veel belangstelling meer voor de
rest, nietwaar?
Rooie speelt zich af in de jaren zestig, voordat de brugklas
bestond. De school van Walter en zijn vrienden is een
experiment. De leerlingen krijgen er een paar jaar de tijd om
uit te zoeken 'wat ze willen'. Daarbij hebben ze veel meer
vrijheid dan op een <normale' schoo~ maar Mol (nou ja,
meneer Van Akker om precies te zijn), de baas van het
schooltje, heeft één hoofdregel: jouw vrijheid houdt op waar
die van een ander begint. Een mooie regd, zo blijkt.
In Nederland kon zo'n schooltje natuurlijk niet lang blijven
bestaan, maar het is er écht geweest.
Cornald Maas in de \fJ1kskrant: 'De breekbare liefdesgeschiedenis had een overgevoelig verhaal kunnen opleveren,
maar Willem van '!bom waakt voor valse sentimenten.
is immers aan het woord, en hij is er de jongen niet
naar om te overdrijven. Hoewd over erotiek allesbehalve
geheimzinnig wordt gedaan, heeft bij geen zin om zijn lezers
precies te vertellen wat hij allemaal uitspookt met Linda:
"Het zou erg saai worden als ik ging opschrijven dat we steeds
aan het zoenen waren en naar het water keken en vreemde
zinnetjes tegen elkaar zeiden en toen naar een bank liepen en
•
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weer gmgen zoenen.
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