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Ik kreeg een e-mail van een astrologe die zei dat ze belang-
rijk nieuws voor me had over gebeurtenissen in mijn na-
bije toekomst. Zij zag dingen die ik niet kon zien; mijn per-
soonlijke gegevens waren in haar bezit gekomen en aan de
hand daarvan had ze de planeten kunnen raadplegen. Ik
moest weten dat er zich aan mijn hemel binnenkort een be-
langrijke transit zou voordoen. Gezien de veranderingen
die daaruit konden voortkomen wekte dat inzicht bij haar
grote opwinding. Tegen een geringe vergoeding was ze be-
reid die informatie met me te delen, dan kon ik er mijn
voordeel mee doen.

Ze had zo’n vermoeden dat ik de weg kwijt was in het le-
ven, vervolgde de e-mail, dat het me soms moeilijk viel de
zin van mijn huidige omstandigheden te ontdekken en de
toekomst hoopvol tegemoet te zien; ze voelde een sterke
verwantschap tussen ons, en hoewel ze dat gevoel niet kon
verklaren, besefte ze ook dat sommige dingen eigenlijk geen
verklaring behoeven. Veel mensen sloten zich af voor de
betekenis van de hemel boven hen, besefte ze, maar vol-
gens haar vaste overtuiging gold dat niet voor mij. Ik koes-
terde niet het blinde geloof in de realiteit dat anderen ertoe
bracht concrete verklaringen te verlangen. Ze wist dat ik
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zoveel narigheid had meegemaakt dat ik bepaalde vragen
was gaan stellen, vragen waarop ik tot nu toe geen ant-
woord had gekregen. Maar de beweging van de planeten
vertegenwoordigde een domein dat het menselijk lot in
het oneindige weerspiegelde; misschien konden sommige
mensen eenvoudigweg niet geloven dat ze belangrijk ge-
noeg waren om daar een rol in te spelen. Het is de treurige
waarheid dat wij in dit tijdperk van wetenschap en ongelo-
vigheid geen besef meer hebben van onze eigen betekenis,
zei ze. We zijn hard geworden, voor onszelf en voor ande-
ren, omdat we geloven dat we uiteindelijk niet van waarde
zijn. Wat de planeten bieden is niets minder dan de kans
om het geloof in de grootsheid van de mens te herwinnen,
zei ze; als we geloofden dat ieder van ons in de kosmos van
belang was, zouden we elkaar immers tegemoet treden
met veel meer waardigheid en eergevoel, met veel meer
welwillendheid, respect en verantwoordelijkheidsbesef?
Ze had het idee dat juist ík zag hoe daarmee vrede en voor-
spoed op de wereld konden worden bevorderd, om nog
maar te zwijgen van de revolutie die een nauwkeuriger de-
finitie van het begrip noodlot op het persoonlijke vlak te-
weeg zou kunnen brengen. Ze hoopte dat ik het haar wilde
vergeven dat ze op deze manier contact met me had ge-
zocht en dat ze zo openhartig was geweest. Zoals eerder
gezegd: ze voelde een sterke verwantschap tussen ons, en
daardoor had ze durven zeggen wat ze op haar hart had.

De mogelijkheid bestond dat dezelfde computeralgorit-
men die deze e-mail hadden gegenereerd ook de astrologe
zelf hadden gegenereerd; haar zinnen waren te karakter-
vol, met een toon die te vaak werd herhaald, en ze was te
duidelijk gebaseerd op een mensentype om zelf een mens
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te zijn. Daardoor kregen haar medegevoel en haar be-
zorgdheid iets onheilspellends, hoewel ze om diezelfde re-
denen ook neutraal overkwamen. Een vriend van me, de-
pressief door de nasleep van zijn scheiding, had onlangs
bekend dat hij soms tot tranen toe geroerd werd door de
bezorgdheid over zijn gezondheid en welzijn die sprak uit
de bewoordingen van advertenties en etiketten op levens-
middelen, en door de ingeblikte stemmen in treinen en bus-
sen, die kennelijk bang waren dat hij zijn halte miste. Hij
voelde zelfs iets wat aan liefde grensde voor de vrouwen-
stem die hem, met zoveel meer toewijding dan zijn vrouw
dat ooit had gedaan, begeleidde bij het autorijden, zei hij.
Er is rijkelijk taal en informatie uit het leven geput, zei hij,
en wie weet was de namaakmens substantiëler en relatio-
neler aan het worden dan het origineel, en kreeg je meer te-
derheid van een machine dan van je medemens. Per slot
van rekening was de gemechaniseerde interface de neer-
slag niet van één mens maar van vele mensen. Met andere
woorden, er hadden vele astrologen moeten leven om dit
ene exemplaar voort te brengen. Volgens hem was het juist
een troostrijke gedachte dat dit immense koor niet afkom-
stig was van één persoon, dat het overal en nergens van-
daan leek te komen; hij zag wel in dat veel mensen dat een
hemeltergend idee vonden, maar in zijn ogen was de erosie
van de individualiteit ook de erosie van het vermogen tot
kwetsen.

Diezelfde vriend, een schrijver, had me dit voorjaar aan-
geraden om, als ik met beperkte financiële middelen terug-
keerde naar Londen, een slecht huis in een goede straat te
kopen, in plaats van een goed huis in een slechte buurt. Al-
leen de heel gelukkigen en de heel ongelukkigen valt een
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onvermengd lot ten deel, zei hij, de anderen moeten kiezen.
De makelaar was verbaasd geweest dat ik vasthield aan
die wijsheid – áls het wijsheid was. In zijn ervaring hecht-
ten creatieve mensen meer aan licht en ruimte dan aan een
bepaalde locatie, zei hij. Zij keken of iets mogelijkheden
had, terwijl de meeste mensen veilige gelijkvormigheid
zochten, datgene wat al maximaal was gerealiseerd, hui-
zen met een charme die slechts de som van uitgeputte mo-
gelijkheden was, waaraan niets meer viel toe te voegen.
Het ironische was dat zulke mensen bang waren om origi-
neel te zijn, zei hij, terwijl originaliteit voor hen tegelijker-
tijd een obsessie was. Zijn cliënten werden lyrisch van al-
les wat ook maar zweemde naar oorspronkelijke details.
Tja, als je een klein eindje buiten het centrum gaat zoeken
zijn die in overvloed te vinden, voor een fractie van de
prijs. Het was hem een raadsel waarom de mensen huizen
bleven kopen in buurten waar de prijzen de pan uit waren
gerezen, terwijl er in opkomende wijken koopjes te halen
waren. Volgens hem draaide het om gebrek aan voorstel-
lingsvermogen. De markt was op zijn hoogtepunt, zei hij,
en kopers lieten zich daardoor allerminst ontmoedigen,
maar eerder aansporen. Elke dag weer was hij getuige van
chaotische taferelen: zijn kantoor werd overlopen door
mensen die elkaar verdrongen om te veel voor te weinig te
betalen, alsof hun leven ervan afhing. Hij had bezichtigin-
gen gedaan waar de kopers met elkaar op de vuist waren
gegaan, veilingen geleid waar de mensen ongekend agres-
sief tegen elkaar hadden opgeboden en er waren hem zelfs
steekpenningen aangeboden om een voorkeursbehande-
ling te krijgen. En dat allemaal, zei hij, voor huizen die
nuchter bekeken niets bijzonders hadden. Opvallend was
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de oprechte wanhoop van die mensen wanneer ze eenmaal
in de ban van de hebzucht waren geraakt; dan belden ze
hem om het uur om te horen of er nieuwe informatie was,
of ze kwamen zomaar op kantoor langs. Ze smeekten en
huilden soms zelfs, ze waren het ene moment boos en het
volgende moment berouwvol, en niet zelden trakteerden
ze hem op uitgebreide bekentenissen over hun privésitua-
tie. Hij zou medelijden met hen hebben als ze het hele ge-
doe niet steevast uit hun hoofd zetten zodra het leed gele-
den en de koop gesloten was; niet alleen de herinnering
aan hun gedrag werd uitgewist, maar ook aan de mensen
die het hadden moeten dulden. Hij had cliënten gehad die
hem de ene week deelgenoot hadden gemaakt van de gru-
welijkste intimiteiten, maar die hem de week daarna straal
voorbijliepen; hij had stellen meegemaakt die voor zijn
ogen diep waren gezonken, maar nu alles hadden verdron-
gen en in de buurt rustig hun gang gingen. Soms ontdekte
hij in die totale verdringing nog een zweem van schaamte.
In het begin van zijn carrière had hij zulke voorvallen ver-
velend gevonden, maar gelukkig had de ervaring hem ge-
leerd dat hij het zich niet persoonlijk moest aantrekken.
Hij begreep dat hij voor hen een figuur was die opdook uit
de rode nevel van hun hebzucht – een kwestie van over-
dracht, bij wijze van spreken. Toch verbaasde hij zich tel-
kens weer over die hebzucht op zich. De ene keer kwam hij
tot de conclusie dat de mensen alleen datgene willen heb-
ben waarvan het twijfelachtig is of ze het kunnen krijgen,
de andere keer lag het volgens hem ingewikkelder. Niet zel-
den bekenden zijn cliënten dat ze opgelucht waren dat hun
wens was verijdeld; dezelfde mensen die als gefrustreerde
kinderen snikkend tekeer waren gegaan omdat een be-
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paald huis aan hun neus voorbij gegaan was, verklaarden
enkele dagen later bij hem op kantoor rustig dat ze blij wa-
ren dat ze het niet hadden gekregen. Ze zagen nu wel in
dat het totaal ongeschikt voor hen zou zijn geweest, en ze
wilden weten wat hij nog meer in portefeuille had. Voor de
meeste mensen was het zoeken naar en het bemachtigen
van een huis een uiterst actieve toestand, zei hij, en activi-
teit gaat gepaard met een zekere blindheid, de blindheid
van de fixatie. Pas wanneer hun wilskracht is uitgeput legt
de meerderheid van de mensen zich neer bij wat het lot be-
schikt.

Dit gesprek vond plaats terwijl we in zijn kantoor zaten.
Buiten bewoog het verkeer zich traag door de grauwe,
groezelige Londense straat. Ik zei dat het opgefokte gedoe
dat hij beschreef bij mij geen enkele concurrentiedrang op-
riep, maar eerder een domper zette op mijn eventuele en-
thousiasme voor de huizenjacht, zodat ik de aanvechting
kreeg direct op te stappen. Bovendien had ik niet genoeg
geld om tegen anderen op te bieden. Ik begreep wel dat ik
in de marktsituatie die hij had beschreven dan ook niet
gauw een dak boven mijn hoofd zou vinden. Tegelijkertijd
verzette ik me tegen het idee dat creatieve mensen, zoals
hij ze had genoemd, zich lieten marginaliseren door wat
hij beleefd had omschreven als hun hogere normen en
waarden. Volgens mij had hij het woord ‘voorstellingsver-
mogen’ gebezigd; het ergste wat zo iemand kon doen was
uit zelfbehoud het middelpunt verlaten om zich te ver-
schansen in een esthetische werkelijkheid waardoor de
buitenwereld onveranderd bleef. Ik wilde de concurrentie
dus niet aangaan, maar ik wilde al helemaal geen nieuwe
regels opstellen die aangaven wat een overwinning precies
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was. Ik wilde hebben wat iedereen wilde hebben, ook al
kon ik dat niet krijgen.

Die opmerkingen leken de makelaar enigszins van zijn
stuk te brengen. Het was niet zijn bedoeling geweest de
suggestie te wekken, zei hij, dat ik gemarginaliseerd zou
moeten worden. Hij dacht eenvoudigweg dat ik in een
minder gewilde buurt meer voor mijn geld zou kunnen
krijgen, en gemakkelijker. Hij begreep wel dat ik me in een
kwetsbare positie bevond. En in de wereld waar hij werkte
was het soort fatalisme dat ik tentoonspreidde zeldzaam.
Maar als ik me per se in de strijd wilde mengen, nou, dan
kon hij me wel iets laten zien. Hij had de gegevens voor
zich liggen, de woning was die ochtend net weer op de
markt gekomen, want de vorige transactie was niet door-
gegaan. Het pand was eigendom van de gemeente, die op
korte termijn een nieuwe koper zocht, wat in de prijs tot
uiting kwam. Ik kon wel zien dat het in vrij slechte staat
was, zei hij, in feite was het zo goed als onbewoonbaar. De
meeste van zijn cliënten, hoe gretig ook, zouden er met een
grote boog omheen zijn gelopen. Als ik het goedvond dat
hij het woord ‘voorstellingsvermogen’ gebruikte – hier
konden de meeste mensen zich niets bij voorstellen, hoe-
wel het toch om een zeer gewilde locatie ging. Maar gezien
mijn situatie kon hij het me naar eer en geweten niet aanra-
den. Dit was een klus voor een projectontwikkelaar of een
aannemer, iemand die er objectief naar kon kijken, maar
het probleem was dat de marges voor dat soort lieden te
klein waren. Voor het eerst keek hij me echt aan. Het is
zonneklaar, zei hij, dat je op zo’n plek geen kinderen kunt
laten wonen.

Enkele weken later, toen de transactie zijn beslag had ge-
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kregen, kwam ik de makelaar toevallig op straat tegen. Hij
liep in zijn eentje, met een stapel paperassen tegen zijn
borst gedrukt en een sleutelbos rinkelend aan zijn hand.
Omdat ik nog wist wat hij had gezegd begroette ik hem
consciëntieus, maar hij schonk me een lege blik en keek
weer weg. Dat was aan het begin van de zomer geweest, nu
werd het herfst. De opmerkingen van de astrologe over
hardheid hadden me herinnerd aan het bewuste voorval,
dat indertijd leek te bewijzen dat we wel van alles over ons-
zelf willen geloven, maar dat we slechts het resultaat zijn
van hoe we door anderen zijn behandeld. In de e-mail van
de astrologe stond een link naar de planeetduiding die ze
voor me had gemaakt. Ik betaalde en las wat erin stond.
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Gerard was direct herkenbaar. Hij fietste in de zon tussen
het verkeer door en reed met opgeheven hoofd voorbij
zonder me te zien. Hij keek geëxalteerd, een gezichtsuit-
drukking die me herinnerde aan zijn theatrale neigingen
en aan die avond vijftien jaar geleden dat hij in ons appar-
tement op de bovenste verdieping naakt in de vensterbank
had gezeten; zijn benen bungelden het donker in en hij zei
dat hij niet geloofde dat ik van hem hield. Het enige op-
merkelijke verschil was zijn haar, dat hij had laten groeien
tot opvallende manen van weerbarstige zwarte krullen.

Een paar dagen later zag ik hem weer. Het was vroeg in
de ochtend en hij stond in de straat naast zijn fiets, met een
meisje in schooluniform aan de hand. Ik had ongeveer een
jaar met Gerard samengewoond in het appartement dat
zijn eigendom was en waar hij, voor zover ik wist, nog
steeds zat. Aan het eind van die periode was ik bij hem
weggegaan voor iemand anders, zonder veel toestanden of
tekst en uitleg, en was ik naar buiten Londen verhuisd. Ja-
ren daarna belde hij nog af en toe naar ons huis op het plat-
teland, en dan klonk zijn stem zo vaag en ver weg dat het
was alsof hij belde vanuit een echt verbanningsoord. Op
een dag stuurde hij me een lange, met de hand geschreven
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brief van een paar velletjes, waarin hij me scheen uit te leg-
gen waarom hij mijn gedrag zowel onbegrijpelijk als mo-
reel verwerpelijk had gevonden. De brief arriveerde in die
doodvermoeiende periode vlak na de geboorte van mijn
oudste zoon, en ik was niet in staat geweest hem uit te le-
zen en had hem niet beantwoord, wat mijn lijst van zon-
den nog langer had gemaakt.

Nadat we elkaar hadden begroet en een verbazing had-
den uitgesproken die van mijn kant onoprecht was omdat
ik hem al een keer had gezien zonder dat hij mij had gezien,
stelde Gerard het meisje voor als zijn dochter.

‘Clara,’ antwoordde ze gedecideerd met een hoog beve-
rig stemmetje op mijn vraag hoe ze heette.

Gerard vroeg hoe oud mijn kinderen waren, alsof het
kale feit van het ouderschap zachter overkwam als het
ook voor mij gold. Hij zei dat hij ergens een interview met
me had gezien – eerlijk gezegd waarschijnlijk alweer jaren
geleden – en hij had met grote afgunst gehoord dat ik een
huis had aan de kust van Sussex. De South Downs vond
hij een van de mooiste streken van het land. Het verbaasde
hem, zei hij, dat hij me nu weer in de stad trof.

‘Clara en ik hebben het voetpad door de South Downs
een keer helemaal gelopen,’ zei hij. ‘Hè, Clara?’

‘Ja,’ zei ze.
‘Ik denk vaak: daar gaan we heen als we ooit uit Londen

vertrekken,’ zei Gerard. ‘Van Diane mag ik de makelaars-
porno lezen, zolang het daar maar bij blijft.’

‘Diane is mijn mamma,’ legde Clara op afgemeten toon
uit.

De straat waar we stonden was zo’n brede bomenlaan
met fraaie victoriaanse huizen die leken te waken over het
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aanzien van de buurt. Als ik langsliep kreeg ik van die keu-
rig geknipte heggen en grote blinkende ramen altijd onge-
gronde gevoelens van veiligheid en van volstrekte uitslui-
ting. Het appartement dat ik met Gerard had gedeeld was
hier dichtbij, aan een straat waar de eerste vage neergaan-
de akkoorden te horen waren nu de buurt begon over te
gaan in de armoedige, van verkeer vergeven wijken verder
naar het oosten; de huizen waren weliswaar nog steeds
mooi, maar vertoonden hier en daar onvolkomenheden en
de heggen waren een beetje verwilderd. De etage was een
ruime, rommelige aaneenschakeling van kamers geweest
boven in een edwardiaans herenhuis, met opvallende uit-
zichten die illustratief waren voor de neergang van heil-
zaam naar erbarmelijk, een gespletenheid waar Gerard
toentertijd over heerste of in gevangenzat. Aan de achter-
kant was er het palladiaanse, weidse uitzicht in westelijke
richting: verzorgde gazons, imposante bomen en beschei-
den doorkijkjes naar nog meer fraaie huizen. Aan de voor-
kant was er een somber panorama van stedelijke woeste-
nij waarover het appartement, omdat het huis op een heu-
vel stond, geheel ongehinderd uitkeek. Gerard had me
eens een lang laag bouwwerk in de verte aangewezen en
verteld dat het een vrouwengevangenis was; we hadden er
zo goed zicht op dat ’s avonds de oranje puntjes te zien wa-
ren van de sigaretten die de gedetineerden rookten op de
gang langs de cellen.

De speelplaatsgeluiden die achter de hoge muur naast
ons opstegen werden luider. Gerard legde zijn hand op
Clara’s schouder en bukte zich om haar iets in haar oor te
fluisteren. Kennelijk gaf hij haar een standje, en ik moest
weer denken aan zijn brief waarin hij mijn tekortkomin-
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gen had opgesomd. Clara was een klein, tenger meisje,
maar terwijl hij aan het woord was verscheen er op haar
mooi getekende gezicht een waar martelaarstrekje, wat
erop zou kunnen duiden dat ze iets van haar vaders melo-
dramatische instelling had geërfd. Ze luisterde aandachtig
terwijl hij haar terechtwees; haar wijze bruine ogen staar-
den strak in de verte. Na een miniem knikje in reactie op
zijn laatste vraag draaide ze zich om en liep gereserveerd
met de andere kinderen mee het hek door.

Ik vroeg Gerard hoe oud ze was.
‘Acht,’ antwoordde hij. ‘Hard op weg naar de achttien.’
Het verbaasde me dat Gerard een kind had. In de perio-

de dat ik hem kende had hij de problemen van zijn eigen
jeugd bij lange na nog niet verwerkt, zodat het moeilijk te
geloven was dat hij nu zelf vader was. Die bevreemding
werd versterkt door het feit dat hij in alle andere opzichten
onveranderd leek; zijn bleke gezicht en de zachte, enigs-
zins kinderlijke ogen met de lange wimpers waren niet ver-
ouderd, om zijn linkerbroekspijp zat nog net als vroeger
een broekklem en de vioolkist op zijn rug was altijd zo’n
vast onderdeel van zijn uiterlijk geweest dat het niet in me
opkwam te vragen wat het ding daar nog deed.

Toen Clara uit het zicht was verdwenen zei Gerard: ‘Ik
hoorde van iemand dat je weer hier kwam wonen. Ik wist
niet of ik het kon geloven of niet.’

Hij vroeg of ik iets had gekocht en in welke straat ik
woonde, en ik deed mijn verhaal, terwijl hij heftig knikte.

‘Ik ben niet eens verhuisd,’ zei hij. ‘Vreemd, jij verander-
de altijd alles en ik veranderde niets, maar we zijn allebei
in dezelfde buurt beland.’

Een paar jaar geleden was hij een tijdje in Canada ge-
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weest, vervolgde hij, maar verder was alles vrijwel bij het
oude gebleven. Hij had zich vroeger wel eens afgevraagd,
zei hij, hoe het zou voelen om te vertrekken, om het beken-
de achter te laten en je ergens anders te vestigen. Nog een
tijdje na mijn vertrek ging hij ’s morgens de deur uit om
naar zijn werk te gaan en keek hij naar de magnolia die
naast het hek stond, en de gedachte dat ik die boom niet
meer zag was overweldigend vreemd. We hadden samen
een schilderij gekocht (het hing nog op precies dezelfde
plek, tussen de grote ramen die uitkeken op de achtertuin)
en als hij ernaar zat te kijken vroeg hij zich af hoe ik het
daar had kunnen achterlaten. In het begin zag hij die din-
gen – de magnolia, het schilderij, de boeken en andere
spullen die ik niet had meegenomen – als slachtoffers van
kwaadwillige verlating, maar in de loop van de tijd was
dat veranderd. In een bepaalde periode was hij gaan besef-
fen dat het me verdriet zou doen om ze terug te zien, de
dingen die ik had achtergelaten. Nog weer later begon hij
het gevoel te krijgen dat ik ze inmiddels misschien graag
zou terugzien. Hij had trouwens alles bewaard, en de mag-
nolia stond er nog, hoewel de andere bewoners het er wel
over hadden gehad dat hij gekapt moest worden.

Bij het hek verdrong zich een steeds grotere groep ou-
ders en kinderen in uniform, zodat het lastig werd om bo-
ven het rumoer uit te komen. Gerard moest zijn fiets, die
hij licht bij het stuur vasthield, telkens verzetten. De mees-
te andere ouders waren vrouwen – vrouwen met een hond
aan de lijn en vrouwen met een wandelwagen, strak gekle-
de vrouwen met een aktetas en vrouwen die rugzakken,
lunchboxen en muziekinstrumenten van hun kinderen
droegen. In het gedrang werden hun stemmen steeds lui-
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der, gelijk op met het geroezemoes achter de muur waar
steeds meer kinderen de speelplaats bevolkten. Het had
iets weg van een onontkoombaar crescendo, van hysterie
bijna, waar abrupt een einde aan zou komen als de bel
ging. Een enkele keer riep een vrouw Gerard een groet toe,
en ik zag hem reageren met het enthousiasme waarmee hij
zijn sociale wantrouwen altijd maskeerde.

Hij verplaatste zijn fiets uit het gekrioel naar de weg,
waar de eerste roodbruine bladeren al rond de geparkeer-
de auto’s begonnen te vallen. We liepen naar de overkant.
Het was een warme, rustige en windstille ochtend; in te-
genstelling tot het tafereel waar we zojuist getuige van wa-
ren geweest voelde de wereld hier opeens zo kalm en roer-
loos aan dat het was alsof de tijd stilstond. Gerard moest
bekennen dat hij zich nog steeds niet op zijn gemak voelde
bij school, ook al bracht hij Clara er al jaren heen. Diana
maakte lange dagen, en bovendien had zij nog meer moei-
te met de schoolcultuur dan hij. Als man was hij in zekere
mate gecamoufleerd. Toen Clara nog heel klein was had
híj de ronde langs de speelgroepen en koffieochtenden ge-
daan. Hij had er veel van geleerd, niet over het ouderschap
maar over andere mensen. Tot zijn verbazing had hij ont-
dekt dat moeders bij de peutergroepen hem vijandig beje-
genden, ondanks het feit dat hij zichzelf nooit als bijzon-
der mannelijk had beschouwd. Hij had altijd intieme
vriendinnen gehad; tijdens zijn tienerjaren was Miranda –
ik kon me haar vast nog wel herinneren – zijn beste vrien-
din geweest. In een bepaalde periode leken ze bijna verwis-
selbaar; vaak sliepen ze in één bed of kleedden ze zich zon-
der enige gêne in elkaars bijzijn uit. Maar in de wereld van
moeders was zijn mannelijkheid opeens een stigma; de an-
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deren leken hem te bezien met een afwisseling van weerzin
en minachting, alsof hij het nooit goed deed, hetzij door er
te zijn, hetzij door er niet te zijn. Toen hij in de begintijd
voor Clara zorgde was hij vaak eenzaam geweest, en gere-
geld werd hij in grote verwarring gebracht doordat hij een
nieuwe kijk had gekregen op zijn eigen opvoeding nu hij
zelf een kind had. Diane was weer fulltime gaan werken,
en hoewel hij zich soms verbaasde over haar nuchtere hou-
ding tegenover het moederschap en haar afkeer van moe-
derlijke activiteiten, begreep hij uiteindelijk dat die kennis
– omtrent opvoeding en de gevolgen daarvan – niet iets
was wat ze voor zichzelf ambieerde. Zij wist voldoende
hoe het was om vrouw te zijn; híj was degene die moest
weten, moest leren. Hij moest leren voor een ander te zor-
gen, hoe verantwoording te dragen, hoe een relatie op te
bouwen en in stand te houden, en zij had hem daarvoor de
ruimte geboden. Ze had hem Clara geschonken met een
volkomenheid waartoe de meeste vrouwen, naar zijn over-
tuiging, niet in staat waren, en het was hem zwaar geval-
len, maar hij had het volgehouden.

‘Nu ben ik hun favoriete huisman,’ zei hij, met een knik-
je naar de vrouwen die zich, met honden en kinderwagens,
begonnen te verspreiden.

We liepen langzaam bij de school vandaan de licht hel-
lende straat uit, in de richting van het ondergrondsestation.
Die keuze had iets werktuiglijks, want ik was niet van plan
met de ondergrondse te gaan en Gerard met zijn fiets uiter-
aard evenmin, maar onze gecompliceerde ontmoeting na
al die jaren leek te hebben geleid tot de stilzwijgende af-
spraak dat we op neutraal terrein moesten blijven en op
openbare oriëntatiepunten moesten varen tot we vastere
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grond onder de voeten hadden. Ik was vergeten hoe bevrij-
dend de anonimiteit van het grotestadsleven kon zijn, zei
ik tegen hem. Hier hoefde je niet altijd en eeuwig uit te leg-
gen waar je mee bezig was: een stad was een ontcijferbare
interface, een soort lexicon van het menselijk gedrag waar-
mee het geheim van het ik al voor de helft werd gedeco-
deerd, zodat je door middel van een soort snelschrift ade-
quaat kon communiceren. Waar ik eerst woonde, op het
platteland, stond ieder individu op unieke, vaak onbegrij-
pelijke wijze voor zijn eigen handelingen en bedoelingen.
Tijdens alle tekst en uitleg die moest worden gegeven ging
veel verloren of werd er veel verkeerd opgevat, zei ik; er
werden heel veel ongegronde veronderstellingen gedaan,
en heel veel woorden hadden geen sluitende betekenis
meer.

‘Wanneer ben je ook alweer uit Londen weggegaan?’
vroeg Gerard. ‘Toch zeker… een jaar of vijftien jaar gele-
den?’

Zijn vaagheid had iets onechts. Hij wekte de indruk, in
tegenstelling tot wat vermoedelijk zijn bedoeling was, dat
hij goed op de hoogte was van de feiten die hij voorgaf niet
te kennen, en er ging een steek van schaamte en schuld
door me heen vanwege de manier waarop ik hem behan-
deld had. Opnieuw trof het me hoe weinig hij sindsdien
was veranderd, al leek hij op de een of andere manier te
zijn ingevuld. Toentertijd was hij een schets, een contour;
ik had van hem verlangd dat hij meer werd dan hij was,
zonder dat ik kon zien waar dat meer vandaan zou moeten
komen. De tijd had hem echter dichtheid gegeven, zoals
een schilder de geschetste figuur invult. Keer op keer
streek hij met zijn vingers door zijn weerbarstige haar; hij
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oogde heel gezond en gebruind, en hij had een wijd rood-
met-blauw geruit overhemd aan van het soort dat hij als
jongeman graag had gedragen, vrij ver open om zijn brui-
ne hals te tonen. De kleuren waren zo zacht en vaag van
ouderdom en alle wasbeurten dat ik me afvroeg of dit
soms hetzelfde overhemd was dat ik me van al die jaren ge-
leden herinnerde. Hij was altijd al zuinig geweest, zozeer
zelfs dat hij echt ontdaan raakte van verspilling en over-
daad, waarmee hij anderen onbewust veroordeelde. Toch
kon ik me herinneren dat hij eens had bekend dat hij zich
in zijn fantasie overgaf aan dezelfde zinloze buitensporig-
heid en vernietiging waar hij zo’n kritiek op had.

Ik zei dat er tijdens mijn afwezigheid erg weinig leek te
zijn veranderd. Het was me opgevallen, vervolgde ik, dat
mijn buren als ze ’s morgens in onberispelijk werktenue de
deur uit kwamen, vaak even stilstonden en om zich heen
keken, met een lichte glimlach, alsof hun net iets prettigs te
binnen was geschoten. Gerard begon te lachen.

‘Het is moeilijk om niet zelfgenoegzaam te worden,’ zei
hij, ‘met zoveel zelfgenoegzaamheid om je heen.’

Weggaan had als voordeel dat het gemakkelijker werd
om te veranderen, begreep hij inmiddels. Volgens hem was
het juist altijd zijn grote angst geweest om ergens anders te
arriveren en te beseffen dat hij zichzelf onderweg was
kwijtgeraakt. Diane, vervolgde hij, was Canadese, en zij
scheen er helemaal geen moeite mee te hebben om op een
ander continent te wonen dan waar ze was opgegroeid. In-
tegendeel, door eenvoudigweg naar de andere kant van de
wereld te verhuizen meende ze zich te hebben bespaard
dat ze moest afrekenen met enkele verlammende emotio-
nele kwesties (in de eerste plaats haar moeder). Maar het
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had iets onontkoombaars, bekende hij, dat Londen zijn
woonplaats was en dat die stad zijn lot had uitgestippeld.
De meeste mensen lieten zich niet zo belemmeren door
hun herkomst, had hij inmiddels wel begrepen. Hij had
twee jaar met Diane in Toronto gewoond, en hoewel hij
zich daar bevrijd had gevoeld – eerlijk gezegd alsof er een
loodzware last van zijn schouders was gevallen – had zijn
schuldgevoel de overhand gehad. Toen Clara eenmaal was
geboren werd het dilemma groter; het enige wat nog on-
voorstelbaarder was dan het idee dat Clara’s jeugd op die
van hem zou lijken, was het idee dat dat níét zo zou zijn,
dat ze haar hele leven misschien niets af zou weten van dat-
gene wat voor hem de werkelijkheid vormde.

Ik vroeg waarom hij het woord ‘schuldgevoel’ had ge-
bruikt om te beschrijven wat anderen misschien heimwee
zouden noemen, en wat er toch eigenlijk alleen maar op
neerkwam dat zijn vertrouwde werkelijkheid ontbrak.

‘Kiezen leek me verkeerd,’ zei Gerard. ‘Het leek me ver-
keerd om het hele leven op een keuze te baseren.’ Hij had
Diane toevallig ontmoet, in de rij bij de bioscoop.

Hij was naar Toronto gegaan met een onderzoeksbeurs
voor een halfjaar, aangeboden door een filmacademie in
die stad. Hij had zich aangemeld in de stellige overtuiging
dat hij niet in aanmerking kwam, maar opeens stond hij
ver van huis bij twintig graden onder nul in de rij voor een
troostrijke gouwe ouwe, Night of the Living Dead. Diane
bleek ook een horrorfan te zijn. Ze werkte bij de Canadese
omroep, een baan waarvoor ze lange dagen maakte. Toen
ze elkaar al een paar weken met enige regelmaat ontmoet-
ten, verhuisde degene die Diane had ingehuurd om haar
hond (een grote, energieke poedel die Trixie heette) uit te
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laten. De hond was voor Diane toch al een bron van zorg,
want ze was op dat moment betrokken bij een bijzonder
stressvol project, waarvoor ze vroeg de deur uit ging en
laat thuiskwam; bovendien was dat uur met de hondenuit-
later voor Trixie bij lange na niet genoeg geweest. Diane
was dol op honden en ze vatte Trixies onbevredigende situ-
atie bijzonder ernstig op. Nu deze crisis zich had voorge-
daan zou ze haar ergens anders moeten onderbrengen –
‘wat in Dianes geval,’ zei Gerard, ‘gelijkstond aan het ver-
zoek om je kind ergens anders onder te brengen.’

Hoewel hij Diane niet echt goed kende en totaal geen
verstand van honden had, bood hij zijn hulp aan. Hij gaf
een avondcursus op de filmacademie, maar overdag was
hij min of meer baas over zijn tijd. Hij was van plan aan
het eind van het semester naar Londen terug te gaan, maar
tot die tijd wilde hij best elke dag naar Dianes flat gaan,
Trixies lijn aan haar halsband klikken en haar in het park
laten dartelen en ravotten.

In het begin werd hij zenuwachtig van de hond – ze was
heel groot, eigenzinnig en stil – maar het duurde niet lang
of hij begon plezier te krijgen in de wandelingen, die hem
naar delen van Toronto voerden waar hij nog nooit was
geweest en als bijkomend voordeel hadden dat hij niet
elke dag hoefde te kiezen wat hij wilde gaan doen. Maar
soms zag hij zichzelf in een vreemde stad een grote hond
uitlaten en vroeg hij zich af hoe het in vredesnaam zo was
gekomen. Na een paar weken was er een soort routine ont-
staan – althans, hij vond Trixie minder angstaanjagend als
ze grommend opsprong wanneer hij zichzelf de flat bin-
nen liet. Ze ging best gewillig met hem mee en stapte met
geheven kop trots aan zijn zijde, en hij merkte dat hij zelf
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ook een wat trotsere houding aannam wanneer dat stille
dier naast hem draafde. Diane en hij zagen elkaar nauwe-
lijks, maar met Trixie bouwde hij een intiemere band op,
en op een dag bedacht hij dat het echt niet nodig was om
haar aangelijnd te houden – dat het in feite licht beledi-
gend voor haar was – omdat ze hem zo gedisciplineerd en
beheerst volgde. Zonder verder nadenken bukte hij zich
en klikte de lijn los, en in een oogwenk was Trixie verdwe-
nen. Hij stond op een druk kruispunt aan Richmond Ave-
nue. Hij ving nog een glimp van haar op terwijl ze als een
bruine pijl door het verkeer in de richting van het centrum
flitste, en toen was ze helemaal verdwenen.

Het was vreemd, zei hij, maar terwijl hij daar met de
bungelende lijn in zijn hand op het trottoir stond en de
straten van Toronto als grote grijze ravijnen alle kanten op
wezen, had hij zich voor het eerst thuis gevoeld. Onbe-
doeld had hij een onomkeerbare verandering veroorzaakt,
zijn fout had nieuwe wegen ontsloten, en terwijl hij daar
stond besefte hij dat hij nog nooit zo’n intense, vertrouw-
de emotie had ervaren. Door zijn fout was er verlies ont-
staan, en verlies was de drempel naar de vrijheid, een lasti-
ge, vervelende drempel, maar de enige die hij ooit over had
kunnen gaan – meestal, zo zei hij, omdat hij eroverheen ge-
duwd was door de eraan voorafgaande gebeurtenissen.
Hij was teruggekeerd naar de flat van Diane, en terwijl het
er donker werd had hij, met de lijn nog in zijn hand, ge-
wacht tot ze thuiskwam. Ze begreep meteen wat er was ge-
beurd, en het mocht vreemd klinken, zei hij, maar op dat
moment was hun relatie begonnen. Hij had vernietigd wat
haar het dierbaarst was; zij op haar beurt had hem laten
mislukken door verwachtingen te koesteren waaraan hij


