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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro-
nisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere ma-
nier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan de 
uitgever noch de auteur aansprakelijk worden gesteld voor eventue-
le schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. Dit is een 
fi ctief verhaal. Alle overeenkomsten tussen bestaande personen en 
personages, gebeurtenissen en achtergronden, evenals iedere vorm 
van herkenning in dit boek berusten daarom op louter toeval.



“Those who dream by day are cognizant of many things
which escape those who dream only by night.”

Edgar Allan Poe – Eleonora

“Mijn neven en nichten mochten dan automonteur zijn en 
 winkelbediende en stationschef, in hun hart waren het nog boeren, 
maar één generatie verwijderd van roggebrood en koeienmest. 
Ik heb het natuurlijk over de jaren zestig van vorige eeuw, een 
 ver vlogen tijdperk.”

J.M. Coetzee – Langzame man





Voor Ingrid, Nils, Maaike, Lotte en Ellie
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1

Nobody seemed to know me

Everybody passed me by

CREAM - Crossroads

René Nieuwelinck vluchtte weg van de joelende horde. 

 Waarom in godsnaam moest elke speeltijd gepaard gaan 

met zo’n oorverdovend kabaal? Hij liep naar een bankje in 

een rustige hoek. Uit zijn broekzak haalde hij een  stapeltje 

kauwgomplaatjes. Een fijn glimlachje zweefde om zijn
mond. Een voor een bekeek hij de bloedmooie diva’s: Gina 

 Lollobrigida in een piepkleine roze bikini, Ava Gardner in 

een waanzinnig zwart negligeetje, Brigitte Bardot, op een 

strand in een witte nog piepkleinere bikini, Sophia Loren, in 

een zwarte jurk met een naveldiep decolleté. Verder een re-

semvechtjassen uitwesterns en oorlogsfilms:Errol Flynn,
JohnWayne,KirkDouglas,GregoryPeck.

Eendommigogendejongenmeteenbonkigkubushoofd
en vettig blond haar kwam naast hem zitten. ‘Wat heb je 

daar?’

Renéschoofeeneindjeweg.‘Filmsterren.’
‘KomaanNieuwelinck,laatzien.’
‘Ga weg, Vanachteren.’
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‘LaatmezienofikroepDolf.’
MettegenzingafRenéhemhetstapeltje.
Vanachteren bladerde door de plaatjes. Zijn koekendoos-

hoofdgloeidevanopwinding.‘Trapp!Moetjezien.Nieuwe-
linckheeftblotewijven!’ riephijnaareengroepjedatwat
verderop zat te knikkeren.

‘Ze zijn niet bloot, stommeling. Ze hebben kleren aan.’

‘Waar heb je ze vandaan?’

‘Van mijn neven.’

‘Moet je deze zien.’ Vanachteren hield het plaatje vlak 

voorzijnneus.Eenindiaanseopeenafgezaagdeboomstam,
ineenlerenwoudlopersjurkjemetfranjes,hetgitzwartehaar
in vlechten over haar boezem. ‘Wat een memmen. En benen 

tot in Honolulu. Hoe heet ze?’

‘LisaGay.’
‘Kenikniet.Endeze?’
‘Gina Lollobrigida.’

‘Gina Lolo … Lolo … Wat is het? Een hoer op een strand?’

‘Ikzeghettoch.Eenfilmster.’
‘Kenikookniet.’
‘Zagjehaarnooitineenfilm?’
‘Waar dan?’

‘Op tv.’

‘Wehebbengeentv.HeyTrapp,komkijken.Nieuwelinck
heeftblotewijven.’

‘VerdommeVanachteren.Nietzoluid!’
Trappeniers,degrootstejongenvandeklas,kwamerbij.

HijgafVanachtereneenplets tegenzijnhoofden stakeen
wijsvinger voor zijn neus. ‘Als jeme nog één keer Trapp
noemt,geefikjeeentrapinjeinktpot.Geefhier.’Hijbekeek
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deplaatjes.Devechtjassensmeethijopdegrond.‘Dewijven
hou ik.’

RenéraaptedevechtjassenopengingvoorTrappstaan.
‘Ik wil ze allemaal terug.’

Trappgafhemeenduw.‘Gegevenisgegeven.’
‘Alleen om naar te kijken.’

‘En nu zijn ze van mij.’

‘Geefzeterugof…’
‘Ofwat?’
‘DaarhebjeDolf,’zeiVanachteren,enmuisdeervanon-

der.

‘Verstopze,vlug!’zeiRené.
Telaat.Daarkwamze.Alseenroofvogelopwegnaareen

kadaver:zusterPancratia,Dolf.Eenplompmassiefgevaar-
temet een perenlijf, een ballonhoofd, bolle spiegelei-ogen
en pofwangenmet paarse bloedaders. Ze bleef staan voor
het tweetal, de voeten op kwart voor drie. Zwart stekelhaar 

priemde als harige spinnenpoten uit haar neusgaten. Boven 

haar lip prijkte de snor waaraan ze haar bijnaam dankte.

Een colonne termieten kroop over Renés rug.

MethaarbenigeklauwentrokzeTrappdediva’suithan-

den. ‘Wat voor smeerlapperij is dit?’

‘DatmoetjeaanRenévragen.’
‘Tweewoorden,Trappeniers.’
‘Datdeediktochzuster,hetwarenerzelfsmeer.’
‘René, wat is dit?’

‘Filmsterren,zuster.’
‘Zijn die van jou?’

‘Ja, zuster.’

‘Zijn er nog?’
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Hijgafhaardevechtjassen.Zebekeekdeplaatjesvluchtig,
stak ze in haar pij, greep zijn linkeroor en sleepte hem naar de 

donkerste hoek van de speelplaats.

‘Gahiermaarstaan,meneerdefilmster.’
‘Zuster, ik …’

‘Zwijgen. Ik wil je niet meer horen.’

Zijn oor gloeide als een sintel. Wat een ellende. Waar-

omookbrachthijzijnfilmsterrenmeenaarschool?Nuwas
hij ze kwijt. Wat een blunder. In een nonnenklooster lopen 

flierefluitenmet filmdiva’s in korte rokjes, pietluttige bad-

pakjes en pikante nachthemdjes, was vragen om trammelant. 

Hij had beter moeten weten. Waarom moesten uitgerekend de 

tweegrootsteklootzakkeneropafkomen?Hijkeektrooste-
loosnaarhetelastiekjeinzijnhand.DannaarPancratia,die
 alweer een andere jongen een oor aan het uitdraaien was. Hij 

wenstehaarhetheetsteholindeheltoe.DevuileHitlerteef.
Met die vieze spinnenpoten en die smerige snor. Elke keer 

weerstraftezehenvoordepietluttigstefeiten.Vondhetnog
leukook.Was ze zelf nooit kind geweest?Hetmisbaksel?
Kleine Pancratiameteenbal,opdeschommel,ofmeteen
springtouw? Moeilijk voor te stellen. Een boosaardig reptiel 

was ze, dat waarschijnlijk schoppen had gekregen van haar 

vaderomdatzedekatinbrandstakofeenkiplevendpluimde.
Vanachteren, de valsaard, stond wat verderop te grimas-

sen. René had veel zin om een baksteen tegen die holle 

koekendooskop temeppen. EnmetTrapp had hij ook een
eitje te pellen.

Nahetlaatstebelsignaalliephijnaardefietsenstalling.Hij
trokzijnfietsuit hetkluwenbuizenmetwielenen sleurde
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daarbij een andere over de grond. Enkele goed gerichte schop-

pen en het vehikel liet los.  Boekentas op het  bagage rekje, 

snel binder eroverheen, klaar om te vertrekken.

Hij kreeg een duw in de rug. ‘In vorm voor de  pruimenjacht, 

Nieuwelinck?’

Hijkeekom.Trapp.Datontbrakernogaan.‘Laatmege-
rust. Ga maar alleen op pruimen jagen.’

‘Jegaatmeeofhetisboel.’
‘Pruimen hangen in bomen. Je moet er niet op jagen maar 

ze plukken.’

‘Nieuwelinck, ik ga niet ontkennen dat je slim bent, maar 

je bent zo achterlijk als een velopomp.’

‘Ik ga naar huis.’

Trappgreephembijzijnkraag.‘Nee,jegaatmee.’
‘Ik moet op tijd thuis zijn van moeder.’

‘Hang je nog aan haar melkbussen misschien?’

Hij trok zich los. ‘Poten thuis. Ik kan jullie toch nooit bij-

houdenmetmijnfiets.’
‘Wat scheelt eraan?’

‘Hij valt zo goed als uiteen.’

‘Je kan toch wel even rap rijden als de wijven? Vooruit. 

Volg mij.’

‘Mijn remmen zijn kapot.’

‘Dievanmijook.’
‘Trapp.Ikhebgeenzin.Puntuit.’
‘Dathebjewel.Zogeraakjeookeensaaneenlief.’
Depruimenjacht.Wasdat demanier omaan een lief te

geraken?Hijdachthetniet.Hetliefstbleefhijverwegvan
dezeliefhebberij,maarnahetgemekkervandeanderendathij
wel eens mocht stoppen met de leperd uit te hangen, moest hij 
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welmeedoen.Datzijnaanwezigheidbijzulkeevenementen
altijd een zekere rampspoed teweegbracht, kreeg hij niet aan 

hun apenverstand gebracht.

Dejongenswachttendemeisjesopaandeschoolpoort.Daar
kwamenze,dejuffertjesmethunglimmendeblauweenroze
fietsen,hunopwaaiendejurkjesenwitgelakteschoentjes.De
achtervolgingwerdmeteeningezet.Detrutjeskwetterdenals
een toom kippen met een clan vossen achter zich aan. Er werd 

geduwd en getrokken, gehuild en gelachen, geschreeuwd en 

gescholden.MetzijnkadukevehikelbleefRenéangstvallig
indestaartvanhetpeloton.Ditkonnooitgoedaflopen.

En zo gebeurde, in de afzink van de Bosberg.Vooraan
plaatstenVanachterenennogeen jongenhunfietsendwars
overdeweg.Trappvloogvanuitdeachterstegelederennaar
beneden, slalommend alsEddyMerckx in de afdaling van
een col van eerste categorie. Zonder remmen. Nochtans 

handigbergafwaarts,remmen.Meteenrotvaartramdehijde
versperring.Demisselijkmakendeklapvaninelkaarhakende
fietsenweergalmdegriezeligoverakkersenweilanden.René
wistmetmoeitehetkluwenteontwijkenenstapteaf.Enkele
koeien hieven verbouwereerd de logge kop, met een blik van 

zijn-mensenkalveren-waarlijk-nog-leeghoofdiger-dan-on-

ze-eigen-nazaten? Vanachteren en de andere  jongen  kropen 

snotterendrecht,peuterendaandekiezeltjesenbrokjesasfalt
inde schaafwondenopknieënenellebogen.Trapp lagbe-
wegingloos op het wegdek, op zijn rug, armen gespreid, 

 bloedend uit mond, neus en oren, de ogen opengesperd,  alleen 

hetwitzichtbaar,alsofhijeenkijkjenaminhet raderwerk
vanzijnschedel.Eendoodgeschotenboef.Degrietenkrijsten
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hethalvedorpbijelkaar.DeambulancekwameraanenTrapp
werdmeteenknikkebollendekopafgevoerd.

René stond de hele tijd aan de grond gekluisterd en wist 

welzekerdatTrappdeeerstewekennietmeeroppruimen
zou jagen. Zijn verdiende loon.

Nee. Dat mocht hij niet denken. Stel dat de klootzak
doodging.Datmoestnuookweerniet.Hijnamzijnfietsen
gingtevoetnaarhuis.Hetjachtseizoenwasvoorbij.Deprui-
menjacht was echt geen manier om vriendinnetjes te maken.

Tochwilde hij er graag eentje, een vriendinnetje.Meer
dan wat ook. Het was echt niet makkelijk, vriendinnetjes 

maken.Zussenommeeteoefenenhadhijniet.Endenon-

nen  werkten ook niet echt mee. Waarom moesten er aparte 

scholen zijn voor jongens en meisjes? Waarom niet allemaal 

sameninéénklas?Datzoutochveelleukerzijn?Vreesden
ze misschien dat er ontucht zou van komen? Vuile manieren? 

Doktertjespraktijken?
Nee. Meisjes zagen hem niet staan. Hoezeer hij ook zijn 

best deed. Hij was doorzichtig voor ze. Een doorschijnend 

spook. Hij had de moed allang opgegeven. Hij hoorde wel 

hoezehembeschimpten,eenhandvoordemond,fluisterend
en proestend om zijn slungelige armen, zijn flaporen, zijn
beentjesmetdeknieënvaneenpasgeborenkalf.Onnozele
totebellen.Giftige creaturen.Met hun stomme vlechten en
paardenstaarten, hun schrille stemmetjes en dwaze giechel-

tjes, hun domme spelletjes met springtouwen en blokjes om 

tegen te schoppen.

Meisjes hoorden op de planeet Mongo.

Een uur later dan gewoonlijk kwam hij thuis. Hij opende het 
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hek,begafzichnaarhetwerkhuisengooidezijnfietstegen
demuur.De ketting brak en ratelde op de grond.Ook dat
nog.Hijslootdepoortvanhetwerkhuisenstakheterfvan
de kleine L-vormige boerderij over naar het woonhuis. Aan 

deoverkant,indeFox,hetcafédataleentijdjeleegstond,
waserdelaatstedagenflinkwatbedrijvigheid.Watwasdaar
weer aan de hand?

Hij opende de voordeur en liep door de gang naar de keu-

ken. Moeder stond aan het aanrecht sperziebonen te kuisen. 

Ze keek naar de klok en riep: ‘Is dat nog een uur om naar huis 

te komen?’

Hij plaatste zijn boekentas op een stoel.

‘Besefjewelhoeongerustikben?’
‘Wanneer eten we?’

‘Waarbleefjezolang?’
‘Er was een ongelukje.’

‘Hoezo?’

‘Trappeniers ismet zijnfiets tegendievanVanachteren
gereden.’

‘Heefthijzichpijngedaan?’
‘Hij ligt in het ziekenhuis.’

Haar gezicht betrok. ‘Wat?’

‘Hij bloedde nogal uit zijn kop. En bewegen deed hij ook 

niet meer.’

‘En dat noem jij een ongelukje? Waar is dat gebeurd?’

‘Op de Bosberg.’

‘DeBosberg?Aandeanderekantvanhetdorp?Wathad
je daar verloren?’

‘Trappenierswildedatikmeedeedaandeprui…aande…
de … velokoers met de meisjes.’
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‘Trappeniers enVanachteren.De zoon van een vodden-

marchand en een konijnenpoelier. Zijn dat de vrienden waar 

je tegenwoordig mee optrekt?’

‘Het zijn mijn vrienden niet.’

‘Nee, want je hebt er geen. En jij? Ben je ongedeerd?’

‘Ja, ik reed achteraan.’

‘Doeditnooitmeer.Ikwasdoodongerust.’
‘WaarzijnMarcelenFernand?’
‘Begin maar niet over iets anders.’

‘Zijn ze al thuis?’

‘Natuurlijkzijnzethuis.Zehebbenexamens.Zezijnbo-

ven aan het studeren.’

‘Zou je oma niet halen vandaag?’

‘Ik heb haar teruggebracht. Ze was weer compleet kiere-

wiet.’

Spijtig. René vond het altijd leuk als oma er was, oma met 

haarverfrommeldeappelgezichtje.Zedronkeenkopjekoffie
metzijnmoeder, at eenpaarzandkoekjes,wreefeenhalve
kilosnuiftabakinhaarneusgaten,niesdeeenkeeroftienen
doezeldeweg indefauteuil.Alszenahaarslaapjewakker
schootwashetdollepret.Dankroopzeophandenenvoeten
overdevloerofsnuisterdealseenwoelratinallekeukenkas-
ten, waarop moeder vroeg: ‘Wat zoekt ge nu weer?’

‘Mijnpijp!’riepomadan,of:‘Stoofhout!’
‘Wordt ge nu helemaal zot? Ge rookt niet eens een pijp.’

Andere keren riep oma lelijke woorden naar moeder, zo-

als hoer en scharminkel. Hoer was een zeer vies woord, wist 

René.VanachterenhadonlangsTrappzijnmoedereenhoer
genoemd. Het kostte hem een bloedneus. Moeder zou oma 

geen bloedneus kloppen. Zo zat ze niet ineen. Moeder sloeg 



18

niemand.Ookhemniet.Tochwerdzezeerboosalsomadat
vieze woord uitsprak. ‘Ge zijt nog zotter dan een koestaldeur,’ 

zei ze dan. ‘Als ge niet zwijgt breng ik u terug.’

‘Naar’tparlement?Nooit!’
‘Wieheefthetnuover’tparlement?Naar‘trusthuis!’
Renéhadergeenflauwideevanwatomabedoeldemet

dat ‘parlement’, maar ze was er nogal boos op. ‘Ze moesten 

die smeerlappen daar allemaal tegen de muur zetten,’ had ze 

vorige week gezegd. Hij wist niet welke smeerlappen er in 

het parlement zaten, maar het stond wel vast dat hij er nooit 

een voet in huis zou zetten.

Moeder droogde haar handen. ‘Ga je huiswerk maken. 

Daarnaetenwe.’
Hijnamzijnschooltasengingnaarboven.Fernandlagop

bedeenboekjetelezen.Uithetportatiefjeopzijnnachtkast
klonk Get BackvanTheBeatles.Studerennoemdenzedat.

Het schooljaar liep op zijn laatste benen. Veel huiswerk 

hadRenéniet.Vraagstukken.Regelvandrie.Fluitjevaneen
cent. Daarna keerde hij terug naar de keuken. Fernand en
Marcelzatenalaantafel.

‘Waarzatjenuweer?’vroegFernand.
‘Mijnfietsiskapot.’
‘Alweer?’

‘Dekettingbrak.Jemoetzeherstellen.’
‘Jaja. Als ik eens goesting heb.’

Moederzettekoffie,vanJacqmotte,eenandermerkwilde
zeniet.Daarnasneedzeboterhammenvanhaarzelfgebakken
brood. Het rook altijd heerlijk in haar keuken. Behalve als ze 

savooienofspruitenkookte.
René vond moeder een echte keukenprinses. In haar blau-
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we voorschoot met witte streepjes toverde ze de lekkerste 

 gerechten uit haar geblutste kookpotten. Brood en aardappe-

len,vleesengroenten,fruitenzuivel,alleswerddoorhaarzelf
gebakken, gekweekt, geslacht, geoogst, geplukt en  gemolken. 

En altijd de juiste porties. Als er toch overschotjes waren, 

kokkerelde ze die een dag later als voorgerechtje  opnieuw op 

tafel.Nietsgingverloren.Hetwoord‘afval’stondnietinhaar
woordenboek. In haar kookboek ook niet. In de zomer bakte 

ze zandkoekjes en mattentaarten. In de winter koninginnetaart 

enwafels.Metboterenbruinesuiker.Ja,aanhaartafelwas
het altijd een lekkere bedoening. Het aanrecht was een rom-

meltje van jewelste. Oude kranten, rieten manden, lege luci-

ferdoosjes,uitgelopenbalpennen,scheefgezaktefotokaders,
vergeeldehandwerkjes,potlodenzonderpunt,halfingevulde
kruiswoordraadsels, fruitschalenmet voze appelen, notitie-
boekjes vol haastig gekribbelde recepten, weerspreuken en 

flauwemoppenuitDeDruivelaar…alleskonjeervinden.
Afentoeraakteeenhaakwerkjezoek.DanhielpRenéhaar
om het terug te vinden.

‘Ma, weet jij wat hier rechtover gaande is?’ vroeg Marcel, 

de oudste.

‘JebedoeltdeFox?’
‘Ja, het is er zo druk de laatste dagen.’

‘Nieuwe uitbaters. Een echtpaar uit West-Vlaanderen. Ze 

heten … hoe was het ook alweer … zo’n merk van koersau-

to’s.’

‘Porsche,’zeiFernand.
‘Nee … ik …’

‘Ferrari?’
‘Ja, dat is het.’
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‘Hebben ze kinderen,’ vroeg René.

‘Drie.’
‘Jongensofmeisjes?’
‘Meisjes.Rufus,devader,levertbierenfrisdrankaanhuis,

zijnvrouwLeadoethetcafé.Morgenishetopening.Datwist
het gesproken dagblad te vertellen.’ Het gesproken dagblad, 

datwasFrançois,dekleermakervantweehuizenverder.
Renékrabdezijnkruin.Driemeisjes.Nogdrietrutjesdie

hem niet zouden zien staan. Ze moesten maar niet te veel over 

devloerkomen.Of toch.Stel jevoordathijvoorhenwel
zichtbaar was. Geen doorschijnend spook maar een mens van 

vleesenbloed.NieuwelinckRené,geboren1957,twaalfjaar
oud. In gedachten verzonken at hij zijn boterhammen met 

kaasenconfituur.Zijnlievelingskost.

Na het eten zocht hij Minou III, zijn driepotige lapjeskat – de 

vierde poot raakte ze kwijt in een konijnenval op de kouter 

achterheterf.Zekwamhemtegemoetuitdeschuur.Hijgaf
haar aaitjes. Haar rug bolde op. ‘En waar is onze Pitou?’ vroeg 

hij.Dekatantwoorddemeteenknorretje.Pitou,haarvriend-

je, zou wel weer aan het stoeien zijn met de kattinnen van de 

buren. Hij had medelijden met zijn Minoutje. Zo bedrogen 

worden. ‘Stoute Pitou,’ zei hij. Minoutje knorde alweer. ‘Wat 

ben je toch een slimme poes, je begrijpt echt alles.’ Hij nam 

de kat mee naar de keuken.

MarcelzataantafelmeteenLatijnseteksteneenwoor-
denboek.HijvolgdeGrieks-Latijn.Afen toevroeghijaan
Renéomwoordjesvoor te lezen, diehij danuit het hoofd
moestvertalennaarhetLatijn.DaardoorkendeRenéookal
veel Latijn. Zoals hond, dat was een canis.
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VanFernand geen spoor.Hij zouwelweer in dewerk-

plaatszitten.Oudefietsenuitelkaarhalenenineenflansen.
René knipte de televisie aan, een Philips met vergeelde 

drukknoppen.Driekanalen:BrusselVlaams,BrusselFrans
en Rijsel. Hij was net op tijd voor het achtuurjournaal met 

Jan Bauwens, wiens zwarte snor en vlammende ogen hem na 

honderden journaals nog altijd de rietepetiet bezorgden. Elk 

woord van de man klonk als een evangelie.

Erwasvaakoorlogoptv.GeenHollywood-oorlogmaar
een echte. Zwaarbewapende soldaten met struiken op hun 

hoofdenmensenmetspleetogendiewerdenbeschotenenin
brand gestoken vanuit helikopters en vliegtuigen. Het was een 

vuile oorlog. Hij heette Vietnam. Hoewel de beelden René 

angst inboezemden, was hij elke dag benieuwd naar de laat-

steontwikkelingen.Hijvroegzichafwaaromhijzoaange-
trokkenwerddoorzulkeafschuwelijkheden.Danmaaktehij
zichzorgenofhetweldejuistekantopgingmethem.Oorlog
moest verschrikkelijk zijn. Moeder vertelde er vaak over. Hoe 

deherbergvangrootvadervolDuitsershadgezetenendat
ze met haar zussen eieren met Zwiebeln had moeten bakken. 

Zwiebelnwarenajuinen,Duitseajuinen.Zezeidatgrootva-
derzichelkekeerboosmaaktealsdemoffenheimatliederen
zatentebuldereninzijncafé.‘Datzehieralonzeeierenop-

eten en de hele avond stinkende scheten laten van die ajuinen, 

mij best, maar ik weiger op mijn accordeon te spelen voor die 

schoften.’Grootmoederhadhemmoetenkalmerenofzehad-

denhemgedeporteerdofterplekkedoodgeschoten.Moeder
zeidatveelDuitsesoldatenookmaarsimpeleboerenzonen
waren, maar dat hun oversten smeerlappen waren, vooral die 

meteendoodskopophunkepie.Toendemoffenvertrokken,
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haddenzebeloofdomnadeoorlogopbezoektekomen.Ze
haddengeenenkelemoffensoldaatteruggezien,zeize.

Moeder wist alles over de oorlog.

René ook.

Na het journaal trok hij naar boven en sloot zich op in zijn 

kamer,waar hij een perfect uitzicht had op deFox aan de
overkant. Het was er stil. Voordeur gesloten. Gordijnen dicht. 

Geen meisjes te zien. Hij kroop in bed en zag de  bloedende 

kopendewittespookogenvanTrapp.Hijvoeldezichschul-
dig. En medeplichtig. Hij moest denken aan dat andere 

ongeval,tweejaargeleden.Hijtrokhetlakenoverzijnhoofd
en prevelde zijn gebeden.
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The minute you let her under your skin,

Then you begin to make it better.

THEBEATLES–HeyJude

Devolgendedagmoesthijtevoetnaarschool.Meteenfiets
zonderkettingraaktejenergens.Erheersteeenbedruktesfeer
indeklas.Trapp lagnog inhetziekenhuisenVanachteren
zijn kop was omzwachteld. Zuster Virginie, titularis van het 

zesde, was razend. ‘Het is een schande voor de hele klooster-

gemeenschap,’ riep ze, ‘heb ik jullie zo opgevoed? Stelletje 

goddeloze wildebrassen. Wie was er allemaal aanwezig op 

dierooftocht?’
Hij en de andere pruimenjagers staken een vinger in de 

lucht.

‘Neemjullierekenboekopbladzijdedrieënzestig.Vraag-

stukééntottwintig.Tegenmorgen.’
Oef.Datvielmee.Deanderenzoudenerhuntandenop

stukbijten.

’sMiddagsstondervisophetmenu.Diesmaaktezouter
dangepekeldsnot.Hijlietdehelftstaan.Vanachterenvrathet
op met krot en mot, de uitgehongerde varkensbeer.
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Tijdens de speeltijd van drie uur dronk René van het
kraantje op de speelplaats en kreeg het alweer aan de stok 

met Pancratia. Alweer trok ze hem aan zijn linkeroor, naar 

alweerdezelfdedonkerehoek.‘Drinktijdensheteten,’zeize.
Hij wenste haar opnieuw de hel toe, in een hol nog dieper 

dan het vorige.

Na schooltijd ging hij recht naar huis. Het was schroeiend 

heetenerwasgeenzuchtjewind.Deluchtbovendeakkers
sidderde alsof de grond op het punt stond te gaan koken.
Luchtspiegelingen. Best wel grappig zo’n luchtspiegeling. 

Ploeterde je dagenlang door de woestijn, van de ene zand-

hoop naar de andere, uitgedroogd als een regenworm op een 

Leuvense stoof, zag je ineens indeverte eenoaseendan:
floep!Allesweg.WateenlolbroekwasdeScheppertoch.

De landweg was dor, droog en hard als beton, met
 tractorsporen diep als ravijnen. Op de middenberm groei-

de stekelig onkruid. René krabde zijn kuiten tot er bloed uit 

zijnvel sprong.Hijbleef staanom teniezen.De jaarlijkse
 hooikoorts-ellende teisterde zijn kop heviger dan ooit. Hij 

grabbelde naar zijn zakdoek en probeerde zijn neus te snui-

ten. Het lukte niet. Het snot zat vast gemorteld tussen zijn 

hersenen. Met open mond, gezwollen ogen en een keelgat 

schraperig als schuurpapier sleepte hij zich voort. En dan die 

dorst. Van die snotvis.

Hijpasseerdedehaagvandepastoorenbleefstaan.Daar-
ginds liep een meisje. Waar kwam die vandaan? Ze droeg een 

wit bloesjemet pofmouwtjes en een kort beweeglijk rokje
dat bij elke stap speels tegen haar dijen zwiepte. Ze had een 

fraaistelbenenendonkerhaartotveroverhaarschouders.
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Zehielderflinkdepasin.Zekeekheelevenom,alsofzezijn
blikvoeldepriemen,omarmdehaarschooltasalsofhethaar
liefwas.Hijzagnieteenshaargezichttijdensdatkortston-

dige zwiertje, betoverd als hij was door die wiegende heupen 

en dat wuivende haar.

Waarom stapte zo snel? Moest ze dringend? Hij zette een 

spurt in en struikelde over een stuk prikkeldraad. Pols ver-

stuikt, snee in zijn knie. Bloed. Altijd weer bloed. Hij krab-

belde recht en rende verder. Hij zag haar nog net verdwijnen 

indeFox.
Datwasinteressant.
Hij rende de grote baan over en haastte zich naar de keu-

kenkraan.Navijfglazenwaterkwamhijbijzijnpositieven.
Moeder sloeg hem gade. ‘Ben je nog wel goed bij je 

 verstand?’

‘Hm?’

‘Straks stolt je bloed.’

‘Ik heb vreselijke dorst, ma.’

‘Waarom drink je niet op school?’

‘Verboden.’

‘Hoezo?’

‘Ik dronk van het kraantje op de speelplaats en vloog in 

de hoek.’

‘Dankzijwie?’
‘Pancratia.’

‘Wat een serpent, moge ze eeuwig branden op de bodem 

vandehel.Dekinderenzolatenuitdrogenindiehitte.’
Haar woorden klonken hem als muziek in de oren. Ma 

haatte de nonnen. Elke aanleiding was goed om de com-

plete kloosterkolonie naar het rijk van de duivel te wensen. 
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Tijdenshaarkinderjarenhadzeook schoolgelopen in een
klooster. Soms ratelde ze met vlammende ogen herinneringen 

afaandeoorvegen,devernederingen,deafzonderingen in
het  kolenhok en het getimmer met de regelstok op vingers en 

achterwerk. Hij begreep lange tijd niet waarom hij dan bij de 

nonnen naar school moest, tot ze zei dat de gemeenteschool 

werd geleid door een schoolmeester die meer dronken was 

dannuchter,diealleenlesgafalshijdoorheenzijnvoorraad
jenever zat en die de leerlingen de rest van de tijd aan hun lot 

overliet.Deweinigekinderendieer schoolliepenwaren in
haarogenookvanerggemenekomaf.Enwatdannog?Hij
zou er niets op tegen hebben om naar de gemeenteschool te 

gaanenslechtsafentoelestekrijgen.Zokonhijderestvan
zijn tijd strips en boeken lezen. Ma dacht er duidelijk anders 

over.‘Bijdiezatlapleerjeniets,bijdenonnenoefenjeten-

minste nog gehoorzaamheid en schone manieren.’

Hijwistwelbeter.Denonnendedenmisschiennietmeer
aanlijfstraffen,behalveoortjetrek,maarzehaddenzichbe-
kwaamdingeweldopafstand.Beschimpingen,beledigingen
en bedreigingen. Pancratia op kop. Het lompe scharminkel.

‘Ikzagdaarneteenvandemeisjesvanhetcafé.’
‘En?’

‘En wat?’

‘Sprak je met haar?’

‘Nee, ze liep te rap.’

‘Tja.Daarkanikmeietsbijvoorstellen.’
‘Gaan we vanavond naar de opening?’

‘Nee, geen tijd.’

Jammer,anderskonhijkennismakenmethaar.Ofhaar
veroveren. Stel je voor. Na het eten vloog hij naar boven. Aan 
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de overkant nog steeds geen buurmeisjes te zien.

Hijbegonaanzijnstraf.Twintigvraagstukken.Hetduurde
langer dan verwacht.Hij vervloekteTrapp.De lamzak lag
ondertussen op zijn dooie gemak in het ziekenhuis. Zonder 

straf.
Naafloopopendehijhetraam.DedeurvandeFoxstond

open en er klonk luide muziek. Popmuziek. Een verademing.

Devorigebazin,eenvrouwmetpikzwarthaarenbloedro-

de lippen, had godganse dagen het schlagertje Zwarte Lola 

gedraaid. Ze zong het ook mee, dansend met haar inwonende 

neef,opafgesletennaaldhakken,meteenkorteplisséroken
slobberpanty’smetladdersvanenkelstotbillen.Renéwerd
koekoekvanhaarZwarteLolaplaatje.Haarinwonendeneef
opdeduurook.Diedachtopeenmorgendathijkonvliegen.
In zijn blootje sprong hij vanop de eerste verdieping uit het 

venster en stuikte als een vetgemeste kalkoen tegen de pla-

veien. Een heleboel botten gebroken. Zijn schedel ook. Hij 

moest naar de kliniek. En vandaar naar het zothuis. Zwarte 

Lolawasdanmaargestoptmethetcafé.
Wat moest hij met het meisje? Stel dat ze zijn vriendinne-

tje werd. Om mee te spelen tijdens de komende vakantie. Wat 

een vooruitzicht.

Eenplan!Datmoesthijhebben.Eenslimensimpelplan.
Bijvoorbeeld: als JohnWayne de Fox binnenwaaien, borst
vooruit, handen naast de heupen, plaatsnemen op een  barkruk, 

mysterieusinhaarogenkijkenenzeggen,laagentraag:‘Een
flesjeAlmdudlergraag,meteenrietje.’

Kaboem!
Spannend.

Spijtig dat er geen klapdeuren hingen.


